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A Bordányi Napló heti hírmelléklete

ELŐADÁS SOROZAT, MVH TÁMOGATÁSOKRÓL MAJD MALAGROW ÉS A SYNGENTA KÉPVISELŐI ÁLTAL

A legfontosabb kérdésekről tájékoztatják a helyi gazdákat
A “Fenntartható Homokhátság” program keretében helyi gazdáknak és termelőknek szerveznek előadást január óta. A cél az,
hogy az aktuális, fontos kérdésekről első kézből kapjanak tájékoztatást termelőink. „Szeretnénk az érdeklődésre számot tartó,
vagy gazdálkodói igény szerint felmerülő ismeretekről történő ingyenes tájékoztatást folyamatossá tenni a továbbiakban is. A témákat a résztvevőkkel együtt határozzuk meg, ezért biztosan azok kerülnek felszínre ezt követően is, amelyek érdekesek, fontosak
gazdáink számára. A téli időszakban szeretnénk még egy-egy előadót megkeresni az adóhivataltól és a munkaügyi központtól az
alkalmi foglalkoztatás kérdésében, illetve az őszibarack metszésével, az új fajtákkal kapcsolatos tájékoztatót is tervezünk –
mondta el Kiss-Patik Péter alpolgármester. Az elmúlt napok időjárása
miatt a hétre tervezett tájékoztató elmaradt, de a jövő héttől ismételten
folytatódik a program. Február 21-én, 17 órától Máté Péter a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megyei kirendeltség vezető helyettese a "Mezőgazdasági termelők által igénybevehető MVH-s támogatásokról, esetleges aktuális változásokról" tart előadást, míg február 23án szintén 17 órakor Éber Csaba a MALAGROW Kft. képviselője “Tápanyagutánpótlási rendszerek zöldség és gyümölcs kultúrákban” címmel,
míg Tarczal Erik a SYNGENTA cég képviselője a “Syngenta 2012-es növényvédelmi megoldásai zöldség-, és gyümölcskultúrákban” címmel tart
tájékoztatót. Mindkét előadás a Faluház házasságkötő termében kerül megtartásra. Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők. Ötleteiket, témával
kapcsolatos javaslataikat jelezhetik az 0662/588-516-os telefonszámon is,
vagy személyesen a Faluház ügyfélpultjánál.
SZEMÉTBŐL ALKOTNAK VALAMI HASZNOSAT

IDÉN KERÜL MEGRENDEZÉSRE LEGELŐSZÖR

Felhívás háztartási hulladékgyűjtésre

Hóemberépítő verseny a Park téren

2012. március 16-23. között a Kulturális és Szabadidős Egyesület szervezésében, nemzetközi ifjúsági csere lebonyolítása zajlik majd Bordányban, „TNT! - That's Not Trash! (Ez
nem szemét!)” néven. A találkozón résztvevő országok fiataljainak szemétnek gondolt anyagból kell valami hasznosat,
újból használhatót gyártaniuk. Szeretnénk megkérni a lakos-

A bordányi Faluház az idén először hóemberépítő versenyt
rendez, a tél örömeit népszerűsítve. A versenyre szeretettel
meghívunk minden bordányi családot, fiatalt és időset egyaránt, hogy saját 3-5 fős csapatával építse meg kreatívan, saját elképzelése szerinti hóemberét. A tervezett csata időpontja: 2012. február 18. szombat délután 14 óra. Helyszíne: a Faluház parkja. A résztvevőket mézes teával, valamint zsíros
kenyérrel várjuk. Komoly díjak is megjelennek a versenyen,
úgymint: jégkockatartó, jégkásareszelő és sok egyéb hűhó...
Kérünk mindenkit, hogy a hóemberépítéshez szükséges öszszes kelléket hozzátok magatokkal, azért, hogy minél egyedibb legyen a remekmű (pl. lyukas fazék, cirokseprű, „szemrevaló”). Természetesen hóról (és sárgarépáról) gondoskodunk minden csapat részére. A csata végeztével mindenki bemutathatja az elkészült művét, alkotását
az érdeklődő közönség számára.
Reméljük, kedvet csináltunk egy
mosolygós családi téli délutánhoz,
kellemes társaságban.

ságot hogy a háztartásokban felgyülemlett üdítős dobozokat,
joghurtos kupákat, sörös-, fémdobozokat valamint tejes, üdítős kartondobozokat, PET palackokat gyűjtsék össze és adják
le, a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban március 16-ig.
KÁRESEMÉNYT KÖVETŐ 15 NAPON BELÜL

Fagykár bejelentésének határideje
A kárenyhítési rendelet módosítása miatt kárenyhítésben
résztvevő termelők köre kiterjedtebb lesz. A fagykárt szenvedett területek /pl: gyümölcsös/ bejelentése a jogszabály szerint a káresemény bekövetkeztét követő 15 napon belül kell
hogy megtörténjen.

Képviselői fogadóóra
Az Összefogás Bordányért önkormányzati képviselők Fodor
Csaba, Dr. Juhász Anikó, Kiss-Patik Péter, Szilágyiné Tari
Gyöngyi és Tanács Gábor legközelebb 2012. február 21-én,
szerdán 17 órától várják a bordányiakat a Bordányi Ifjúsági
Információs Pontban. Észrevételeiket, javaslataikat interneten is elküldhetik üzenetben a képviselők facebook közösségi oldalára.

AJÁNLJA FEL ÖN IS JÖVEDELEMADÓJÁNAK 1 %-ÁT

RENDELKEZNEK IGAZOLVÁNNYAL, SZERZŐDÉSSEL

Bordányi szervezetek, alapítványok

KSH lakossági adatfelvétel

2012-ben személyi jövedelemadójának 1 %-át a következő
szervezetek javára ajánlhatja fel:
Bordány Ifjúságáért Alapítvány
Adószáma: 18461637-1-06.
Célja: a tanulók támogatása, jutalmazása, tanulmányi versenyek szervezése és jutalmazása, szemléltetőeszközök vásárlása, az iskolakönyvtár fejlesztése.
Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány
Adószáma: 18465411-1-06. Kérjük támogassa alapítványunkat, hogy az egészségügyi szűrőprogramokat a lakosság részére minél szélesebb körben kedvezményesen biztosítani
tudjuk.
Bordány Sportjáért Alapítvány
Adószáma: 18456406-1-06.
Célja: a községben a versenysport, illetőleg a szabadidősport
támogatása, a testnevelés, a diáksport felkarolása, tehetséges
fiatalok versenyeztetése, a testedzéshez szükséges feltételek
biztosítása.
Bordányi Polgárőr Csoport
Adószáma:18460863-1-06. Célja: bűnmegelőzés, közrendvédelem.
Bordányi Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány
Adószáma: 18464520-1-06. Célja: a 3-7 éves korú gyermekek támogatása.
Bordány Község Közbiztonságáért Közalapítvány
Adószáma: 18460894-1-06. Célja: Bordány község tűzvédelme, közrendje, közbiztonságának védelme és erősítése érdekében a bűnmegelőzési, bűnüldözési tevékenység, az ilyen
tevékenységű hivatalos szervek, egyesület vagy más szervezet anyagi támogatása.
Bordányiak Továbbtanulásáért Közalapítvány
Adószáma: 18462999-1-06. Célja: a bordányi lakhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel rendelkező közép-, és
felsőoktatásban tanulmányokat folytató diákok támogatása.
Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége
Adószáma: 19082318-1-06. Célja: A községben a lövészetet
kedvelő lakosság részére a versenyek, illetve a szabadidősport szervezéséhez, lebonyolításához szükséges feltételek
biztosítása.
Egérház Alapítvány
Adószáma: 18478190-1-06. Célja: Létrehozni és működtetni
egy olyan közösségi házat, ifjúsági centrumot, multifunkciós
közösségi teret, amely segíti
és támogatja a már működő
illetve későbbiekben létrehozandó ifjúsági szervezeteket, közösségeket.
Bordányi Ifjúsági Klub
Egyesület, adószáma:
18474990-1-06. Célja:
Családi programok szervezése, lebonyolítása.
Kulturális és Szabadidős
E g y es ül e t , a d ó s zá m a:
18464551-1-06. Célja: Az
ifjúság összefogása, koordinálása, érdeklődési körének felkutatása, megfogalmazása, igényeik felmérése Bordányban.
Szabadidős és szórakoztató programok szervezése számukra
a kultúra, a sport, a hagyományőrzés, a természet és a
környezetvédelem terén.

A Központi StatisztikaIi Hivatal 2012. március 1-április 18.
között önkétes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt végez. Az összeírási munkát megbízási szerződéssel
rendelkező, igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik. A
mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtják végre. Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzáférhetőek. A
0662/623-800-as telefonszámon a Szegedi Igazgatóság munkatársai készséggel adnak tájékoztatást a lakosság részére.
Bővebb információ a www.bordany.hu oldalon található.
MÉLY FÁJDALOMMAL BÚCSÚZUNK ÁGI ÓVÓNÉNITŐL

Elmarad az óvodabál
„Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...”
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.”
Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd
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Szeretett kolléganőnk, Németh Józsefné
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Ági óvónéni váratlan halála miatt a 2012.
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február 25-ére tervezett Apraja-falváért Jó- Erősen felhős
tékonysági Est elmarad. Megértésüket köszönjük.
Kedd
Az óvoda dolgozói és a szülői munkaközösség

Vadgesztenye Étterem tájékoztató
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A heti menü megrendelését előző hét pénteken 14 óráig, ha nem egész hétre kéri, a
Szerda
megelőző nap 12 óráig szíveskedjen leadni!
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Elérhetőségek: 0630/973-5229 és 0662/-9 °C
288-042. A menük ára kiszállítva: 650 Ft/adag, helyben 600 Ft/adag. Csomagolás: 70 Hószállingózás
Ft/adag, csak főétel ára: 550 Ft/adag. PénCsütörtök
teki tésztás napon: Tészta: 300 Ft/adag, leves: 370 Ft/adag, csomagolás: 45 Ft/adag.
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