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CSEH ZOLTÁN PLÉBÁNOS DÍSZPOLGÁRI, BENKE GEDEON POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRI CÍMET KAPOTT

Sikeresen lezajlottak a XIX. Bordányi Falunapok
Tizenkilencedik alkalommal került megrendezésre községünk ünnepe a Bordányi Falunapok rendezvénysorozat. A kétnapos
program Tanács Gábor polgármester köszöntőjével vette kezdetét, aki egy képzeletbeli világhoz hasonlította településünket, reményét fejezte ki, hogy ez a képzeletbeli világ most legalább két napra valósággá válik. A polgármester úr mindenkit arra biztatott, hogy felhőtlenül szórakozzon, találkozzon régen látott ismerőseivel, családtagjaival. A rendezvényt Magyar Anna, a
Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg, aki beszédében az összefogásra és a bordányiak vendégszeretetére külön felhívta a figyelmet. Az ünnepélyes megnyitó az elkészült fejlesztések átadásával folytatódott. A mazsorettek által vezetett csoport
elsőként a felújított Partiscum XI Takarékszövetkezet épületéhez vonult át, ahol az elégedettségmérésben már szorgalmazott bankautomata átadására, ezt követően pedig az iskola udvarában a lakossági
összefogásból megvalósuló konditerem átadására került sor. A díszpolgári címek adományozására a
templomban került sor, hiszen ezt az idei évben Cseh Zoltán plébánosnak ítélte a testület, aki 1996-tól
kezdődően, immár 15 éve szolgálja a híveket. 2011-ben posztumusz díszpolgári címet adományozott a
képviselő-testület Benke Gedeonnak, aki tevékenységével hozzájárult, hogy Dudáskápolnán iskola
létesüljön, megszervezte az orvosi ellátást, postaügynökséget létesített, majd 1906-ban adománygyűjtésbe kezdett, hogy megépítsék a tanyaközpont templomát. Személye nagyban hozzájárult a falu
gazdasági és közéleti tevékenységének fellendítéséhez.
A délutáni program a motoros felvonulással vette kezdetét, ezt követően helyi és környékbeli fellépők
vették birtokba a színpadot, akik színvonalas műsoraikkal örvendeztették meg a kilátogatókat. Szerencsére az időjárás is kegyes volt a rendezvényhez, így mindkét délutánra megtelt a tér. A hétfői nap a
hagyományokhoz híven ismét utcai futóversennyel indult. A startpisztolyt településünk országgyűlési
képviselője, dr. Bohács Zsolt sütötte el. Az idei versenyen is sokan indultak, több, mint hétszázan vettek
részt a futáson. A díjakat dr. Bohács Zsolt, Tanács Gábor és Godó Lajos adta át a legjobbaknak. A XIX.
Bordányi Falunapokról részletes beszámolót a júliusi Bordányi Naplóban olvashatnak majd.
Tóth Gabi a színpadon
A Falunapokról készített képek megtekinthetőek a település facebook oldalán.
A FALUGAZDÁSZOK VÁRJÁK A BEJELENTÉSEKET

JÚLIUS ÉS AUGUSZTUSBAN SZÜNETEL A HÍREK

Kártalanítják a gazdákat

Szabadságra megy hetilapunk

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága az E. coli uborkafertőzés miatt kialakult zöldségpiaci válság következtében kárt szenvedett termelőket a következőkről tájékoztatja: Amennyiben a megtermelt uborka, paradicsom, paprika, korai káposztaféle, salátafélék értékesítésére az E. coli fertőzés miatti válság következtében nem nyílik lehetőség, és az áru megsemmisítésére, vagy ingyenes átadására kerül sor, a későbbi kártérítés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a megsemmisítés előtt 48 órával a megsemmisítés, vagy ingyenes átadás tényét a helyi falugazdásznál szíveskedjenek bejelenteni. A bejelentéshez szükséges nyilatkozat a falugazdászoknál, illetve a CSMKH Földművelésügyi Igazgatóságánál vehető át. A kártalanítási eljárás részletei még nem kidolgozottak, ezért kérjük Tisztelt
Ügyfeleinket, hogy információért a megszokott ügyfélfogadási időben, vagy telefonon keressék falugazdászukat, vagy
a CSMKH Földművelésügyi Igazgatóságát (62/553-460).
Azon termelők jelentkezését is várjuk, akik az E.coli fertőzés miatti válság következtében csökkentett áron kénytelenek értékesíteni termékeiket.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a termeléssel kapcsolatos termeltetési-szállítási szerződéseket, eladási bizonylatokat, felvásárlási jegyeket, illetve minden olyan dokumentumot,
mely a megsemmisítést, ingyenes átadást, vagy a csökkentett
értékű eladást bizonyítja, szíveskedjenek megőrizni.
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatóság

Kedves és hűséges olvasóink! A Bordányi Hírek július elsejétől két hónapos szabadságra megy, ez időszak alatt csak településünk honlapjáról és a Bordányi Naplóból juthatnak
friss helyi hírekhez. Várhatóan a Nemzeti Vágta bordányi
előfutama alkalmával egy különszámmal kedveskedünk, de
legközelebb majd csak szeptember első hétvégéjén érkezik
meg a friss heti hírekkel hetilapunk. Mindenkinek termésben
gazdag nyarat, és a lehetőségekhez képet sok pihenést,
kellemes nyaralást kívánunk!
BEUTALÓ ÉS IDŐPONT EGYEZTETÉS SEM KELL

Ortopédiai szakrendelés júliusban
2011. július 14-én, csütörtökön 15-17 óráig a lakosság részére ortopéd szakrendelést tart, beutaló és időpont egyeztetés nélkül Dr. Fiszter Ildikó ortopéd és rehabilitációs szakorvos. A rendelés helyszíne az I. sz Háziorvosi Rendelő
(Bordány, Szent István tér 2.).

Táborozási lehetőségek Bordányban
Számtalan nyári programlehetőség kerül meghirdetésre az
Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Úszótanfolyam július 18-22. és augusztus 15-19. között,
focitábor július 25-29. között, míg kézműves tábor augusztus
1-5. között kerül megrendezésére. Jelentkezni a Faluházban
és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet, ahol bővebb információ is kérhető.

HELYSZÍNI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS VÁRHATÓ

A MÁRAI PROGRAMBÓL RÉSZESÜL A KÖNYVTÁR

Hamarosan ellenőrzik a földeket

300 ezer forintnyi összeg könyvekre

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Körzeti
Földhivatal értesíti Bordány település mező és erdőgazdasági
művelés alatt álló belterületi földjeinek, külterületi termőföldjeinek és termőföldnek nem minősülő kivett (utak, csatornák, stb.) megnevezésű ingatlanok földhasználóit, tulajdonosait, tulajdonosi jogokat gyakorlóit, illetve vagyonkezelőit, hogy 2011. július 1. és szeptember 31. között helyszíni
hatósági ellenőrzést végez a jogszabályban foglalt rendelkezések betartásának, valamint az ingatlanügyi hatóság végrehajtható döntéseiben foglaltak teljesítésének ellenőrzése
érdekében. A helyszíni szemle során ellenőrzésre kerül többek között a művelési ág megváltozásának bejelentése, valamint a hasznosítási kötelezettség betartása.
A földhasználónak kettős feladata van: az adott év június 30.
napjáig a parlagfű virágzását meg kell akadályoznia és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn kell tartania!
Jogszabályokban foglaltak be nem tartása, megsértése esetén
az ingatlanügyi hatóság saját hatáskörben eljárást indít, vagy
hatáskör hiányában megkeresi az intézkedésre jogosult hatóságot. A hatóság közérdekű védekezést rendelhet el, továbbá
ez esetben a mulasztó földhasználót a közérdekű védekezés
költségeinek megtérítésére kötelezi, valamint növényvédelmi bírsággal sújtja. Kérünk tehát minden földhasználót, hogy
a hasznosítási kötelezettség teljesítése és a parlagfű elleni védekezés érdekében a hatályos jogszabályokban és a fenti tájékoztatóban előírtakat betartani szíveskedjenek.
A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS IDŐPONTJA

Sárga zsák: júliustól kéthetente!
A külterületi szemétszállítás minden hónap első keddjén és
szerdáján történik. Keddenként a Seregélyes és Béke dűlőkből, valamint a kiskertekből, szerdánként a Mező, és a Bordány dűlőkből viszik el a szemetet az Intézményfenntartási
és Településüzemeltetési Intézmény munkatársai.
Belterületen a szelektív sárga zsákos hulladék elszállítása
júliustól héthetene, a páros heteken történik. A sárga zsák elszállításának időpontja így június 29., július 13. és 27.
ISMÉT VÁRJÁK AZ IRODALOM SZERELMESEIT

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) a Márai Program keretében első körben 400 millió forintos keretből támogatja a
könyvkiadókat és a könyvtárakat. A NKA támogatási forrását
tavaly óta az ötös lottó játékadójából finanszírozzák. A Márai
Program kiemelt célja a kortárs magyar felnőtt- és gyermekirodalom népszerűsítése. Csongrád megyében 20 település
21 könyvtára kap támogatást, közöttük a bordányi könyvtár
is. A Márai-listán felsorolt művek közül 300 ezer forint értékben válogathat a könyvtár, ezáltal gyarapíthatja állományát.

1-1 HETET TÖLTHETNEK BORDÁNYBAN ÉS DETTÁN

100 fiatal vehet részt a kéthetes
sportprogramon
IDŐJÓS
A Magyarország-Románia Határon ÁtnyúHétfő
ló Együttműködési Program keretében június 24-e és július 1-je között sportprogram
+24 °C
kerül megrendezésre Bordányban. 15 éven
+13 °C
aluli gyermekek bevonásával 7 napos felké- Derült
szítő foglalkozás indul labdarúgás, kézilabda, tollaslabda és asztalitenisz sportágakKedd
ban. A felkészítést két külső szakember vég+26 °C
zi, 1 tolmács segíti a kommunikáció gördü+14 °C
lékenységét. Az 50 dettai gyermek és kísérőik érkezése és az ünnepélyes megnyitó Derült
után ismerkedési est következik, majd kezSzerda
detét veszik az edzések. A hét programjai
között román-magyar nyelvoktatás is szere+29 °C
pel. A program július 8-15. között Dettán
+14 °C
folytatódik majd.
Derült

Két ország, egy cél, közös siker!
SPORT A KÖZÖS NYELV,
AMI ÖSSZEKÖT
HURO/0901/106

Folytatódik a felolvasó délután
2011. június 25-én, szombaton 17 órakor immáron harmadszor találkozhatnak az irodalmat, költészetet kedvelők a bordányi könyvtárban. Első közös együttlét apropóját a Költészet Napja adta, mely esemény immáron rendszeres mozgalommá nőtte ki magát. A kötetlen együttlét során bárki
felolvashatja, elmondhatja kedvenc versét, vagy idézhet egy,
számára kedves prózából. Továbbra is várunk szeretettel
minden irodalmat kedvelő bordányit felolvasóként és
hallgatóként is.

+ 30 °C
+ 17 °C
04.25. H
06.27.

Magyaros
tésztaleves

06.28. K

Paradicsomleves
06.29. SZ

Sertés húsleves

Úszásoktatás!
Szeretném felhívni a Kedves Szülők figyelmét, hogy a régi
hagyományokhoz méltóan úszásoktatást szervezek
Mórahalomra. Időpontja: 2011. július 11-22-ig.
Költsége 17 eFt/fő, mely tartalmazza a buszt, belépőt,
oktatást. Lehetőség van 1 hetes oktatáson is részt venni.
Érdeklődni a 06-30/60-62-370-es telefonszámon lehet.
Honti Tamás tanár úr

Csütörtök

Finomfőzelék rántott sertésbordával
Borsos tokány tésztával, csemege
uborka
Fokhagymás aprópecsenye petrezselymes burgonyával, uborka saláta
Rakott kel, műzli szelet
Meggymártás főtt hússal, burgonya
Krumplis tarhonya csemege
debrecenivel, káposzta saláta

06.30. CS

Afrikai harcsafilé paprikás galuskával

Fokhagyma
krémleves
csipetkével

Töltött csirkecomb burgonyapürével,
befőtt

07.01. P

Grízes tészta

Babgulyás
Sajtos nudli

Tyúkcomb-filé
pörkölt, tészta

Zivatar záporral

Péntek
+ 30 °C
+ 18 °C
Zivatar záporral

Szombat
+ 29 °C
+ 18 °C
Zivatar záporral

Vasárnap
+29 °C
+17 °C
Zivatar záporral

