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Március 11-től tűzgyújtási tilalom az egész ország területén, amely meghatározatlan ideig tart

40 hektáron égett le a bordányi Seregélyes dűlő szombaton
Negyvenhektárnyi nádas és avar égett szombaton a Seregélyes dűlőben. A tűzoltók kettesfokozatú, kiemelt esethez vonultak ki
négy autóval. A gyorsan égő avar és nádas két tanyát is veszélyeztetett, de a tűzoltók időben megfékezték a lángokat, így emberélet nem volt veszélyben. Viszont az egyik tanyához tartozó palatetős színt elérték a lángok és az ott tárolt körülbelül 30-40 köbméternyi hulladék meggyulladt és a palatető is több helyen megégett.
A tűzoltóknak 90 körbálát is el kellett oltaniuk. Az esetet tűzvizsgáló is
vizsgálja. A tűzzel kapcsolatban a rendőrség két embert előállított gondatlanságból elkövetett közveszély okozása miatt, mert megszegték a
tűzgyújtási tilalmat. Először hazánk tíz megyéjében rendeltek el egy
hét alatt tűzgyújtási tilalmat, majd 2012. március 11-től ezt a teljes országra kiterjesztették. Az avartüzek ugrásszerűen megszaporodtak, a
tűzoltókat több száz esetben riasztották a lángok megfékezéséhez.
2012. március 11-től a vidékfejlesztési miniszter általános tűzgyújtási
tilalmat rendelt el átmeneti időre. A határozat értelmében, az erdőkben
valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül tilos tüzet gyújtani. A tilalom érvényes a felsorolt területeken kijelölt
tűzrakó helyekre is, a közút és vasút menti fásításokra, emellett tilos a
parlag- és gazégetés is. A rendelet külön felhívja a közúton és vasúton
utazók, az erdőben kirándulók valamint a mezőgazdasági területeken
dolgozók figyelmét arra, hogy ne dobják el az égő cigarettát, mert ez
fokozott tűzveszéllyel jár. A kiszáradt árokparton, a vasúti töltések mellett keletkező tüzek közvetlenül erdő- és mezőgazdasági
területeket is veszélyeztetnek. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes - áll az OKF sajtótájékoztatójában.
A FELAJÁNLÁS 8193 KG FÉM- ÉS PAPÍRHULLADÉK

Sikeres volt a hulladékgyűjtés
A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat által szervezett gyűjtés eredménye nyilvánossá vált. A múlt hétvégén
megrendezett fém- és
papírhulladék gyűjtő
akció során, a hulladékot felvásárló cégek adatai alapján
4.313 kg fémhulladék és 3.880 kg papírhulladék gyűlt
össze. Az ifjúsági önkormányzat képviselői ezúton is megköszönik a lakosságnak a gyűjtésben való
aktív részvételüket.

0630/429-0339-es telefonszámon.) A hagyományőrzők bemutatóját követően ünnepi műsorral készült a Bordányi Amatőr Színjátszó Kör is, akik rövid pillanatokat felvillantva,
zenés részekkel kiegészítve mutatták be a márciusi eseményeket, ezzel is segítve hogy még inkább érthetőbbé válljon
mindannyiunk számára az ünnep üzenete. A műsor után hazafias dalok kíséretében vonult át a tömeg az iskolához a Dózsa György téri Kossuth domborműhöz, ahol a megemlékezés koszorúi kerültek elhelyezésre. Az iskola udvarán tartott
rövid műsorban közreműködtek az Ádám Jenő Általános és

KIÁLLÍTÁS NYÍLT A HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET BORDÁNYI SZAKASZÁNAK ÉLETÉBŐL

A március 15-ei megemlékezésről
Bordány Község Önkormányzatának március 15-i ünnepsége az 1848/49-es Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület Bordányi Szakasz fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából készült kiállítás megnyitójával kezdődött a Faluházban. A színvonalas kiállítás április 15-ig folyamatosan megtekinthető, akár vezetéssel is például iskolai
csoportok részére, ahol a bordányi szakasz tagjai mesélnek a
kiállításon látható fotókról. (Előzetes egyeztetés szükséges,
Veres Csabánál 0630/850-0590-es vagy Veresné Marikánál

Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, a Bereknye és a Borostyán népdalkörök és az 1848/49-es Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület tagjai is. Ezúton is köszönjük mindannyiuk részvételét!

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI CÉG CSÖKKENTENÉ A
70 ÉV FELETTI NYUGDÍJASOK KEDVEZMÉNYÉT

Mennyi kedvezmény jár nekik?
A napokban kapták kézhez településünk lakói az idei évi hulladékgazdálkodási díj első két hónapjára vonatkozó fizetési
értesítőjét és a befizetési csekkeket. Noha a tavalyi díjakkal
számolt a szolgáltató, sokan meglepődtek azon, hogy most
nem kaptak úgynevezett pro-forma csekket, amelyen az egész éves díjat tudták volna kedvezményesen (5%) befizetni.
A hetven éven felüliek pedig azon lepődtek meg, hogy a korábbi 50%-os nyugdíjas kedvezmény helyett már csak 20%kal kedvezőbb díjjal számol a közszolgáltató. Többen megkeresték a polgármesteri hivatalt, hogy hol, miként tudnának
reklamálni, mit tegyenek a csekkel? Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak 2007-től 2016ig van érvényes szerződése a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft-vel. A cég vezetői korábban szóban jelezték,
hogy szeretnék csökkenteni a kedvezményeket, az egyeztetéseken többek között felmerült, hogy a 70 év feletti nyugdíjasok esetében csak az kaphasson kedvezményt, aki valójában

rászorult, kisnyugdíjas. A Kft. végül február végén levélben
kezdeményezte a szerződés módosítását, az volt a kérésük,
hogy a jelenleg érvényben lévő 50% mértékű, a 70 év feletti
nyugdíjasokat megillető kedvezmény mértékét az idei évtől
20%-ra módosíthassák. A képviselőtestület áprilisi ülésén tárgyalja az ügyet. A polgármester álláspontja szerint mindaddig a korábban megkötött szerződés van érvényben, és az kizárólag a testület egyetértésének függvényében változhat.
„Ennek ellenére a közszolgáltatást végző cég egyoldalúan
döntött úgy, hogy figyelmen kívül hagyva a szerződés 7. pontjában rögzített vállalásait, a csökkentett 20%-os kedvezménnyel számított csekkeket küldi szét. Ez mindenképpen sajnálatos.“- mondta el Tanács Gábor. Arra a kérdésre, hogy a
lakosok befizessék-e a kiküldött csekkeken szereplő összeget, a polgármester azt válaszolta, hogy kéri a lakosságot, fizessék be a csekken szereplő 2 havi díjat. Bízik abban, hogy a
következő kéthavi díjértesítő kiküldéséig sikerül megegyezni
a közszolgáltatóval a szerződés esetleges módosításáról vagy
a szerződésben foglaltak betartásáról.

NAGYCSOPORTOSOK JÁRTAK A KÖNYVTÁRBAN

A víz jelentőségével foglalkoztak

Az Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde nagycsoportos óvodásai
ebben a negyedévben a kompetenciaalapú oktatás keretén belül a víz témájával foglalkoztak. Ennek keretében látogattak
el a bordányi könyvtárba. A könyvtári foglalkozás is azt a célt
szolgálta, hogy a könyvek segítségével minél jobban megismerjék a víz jelentőségét, élővilágát, természetvédelmét. A könyvek és a földgömb jól
IDŐJÓS
szemléltette, hogy bolygónk milyen nagy
felületét borítja víz. A beszélgetés során kiHétfő
derült, hogy nagyon sok ismerettel rendel12°C
keznek már a vízben élő állatokról, növé5°C
nyekről és nem utolsó sorban arról, hogy hogyan kell vigyázni erre a nagy kincsre. A Zápor
foglalkozás végén természetesen a vízhez
Kedd
kapcsolódó mese hangzott el, a címe: Akik ki
12°C
akarták merni a tengert. A meséhez és a víz
2°C
témájához kapcsolódó nagyon szép rajzokból készült kiállítás megtekinthető a könyv- Gyengén felhős
tárban nyitva tartási időben. Az óvodások
versekkel és papírból készült hóvirágcsoSzerda
korral köszönték meg a foglalkozást.

Vadgesztenye Étterem rendelés
2012. április 2-tól árváltozás lesz! A kiszállított
menü: 700 Ft/adag, második menü: 600 Ft/adag.
Tészta menü: 350 Ft/adag. Telefonos elérhetőségek: 0630/973-5229, 0662/288-042.
03.26.
04.25. H

Lebbencs leves

FELHÍVÁS A BORDÁNYI LAKOSOK RÉSZÉRE

03.27. K

Ingyenes ortopédiai szűrés

Zöldborsó leves
csipetkével

Április hónapban ingyenes ortopédiai szűrésre lesz lehetőség, amennyiben a 30 fős létszám összejön. Egy szűrőbusz
jön ki szakorvossal, emellett gyógyászati segédeszközök felírására is lehetőség adódik.
További információ kérhető Farkasné Lippai Ágotánál, Gyurisné Papp Irénnél illetve telefonon Zádori Lajosnénál a
0630/959-5534-es vagy a 0670/459-0748-as telefonszámokon. A jelentkezéseket március végéig várják.
A Mozgáskorlátozott Csoport 2012. március 27-én, kedden
fogadóórát tart 10-12-ig az új ÖNO-ban. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak!

03.28. SZ

Csontleves
cérnácskával
03.29. CS

Tejfölös
karalábleves
03.30. P

Sertés raguleves

17°C
3°C

Gyengén felhős

Csütörtök
16°C
5°C
Gyengén felhős

Rakott kel
Sertéspörkölt tarhonyával, kovászos
uborka

Péntek

Bakonyi sertésborda tésztával

16°C
5°C

Köményes sertéssült petrezselymes
burgonyával, cékla

Gyengén felhős

Sárgarépa főzelék baromfi krokettel

Szombat

Majorannás sertéstokány törtburgonyával, csemege dinnye
Kijevi csirkemell, burgonypürével,
fejes saláta

Dödölle

Zápor

Vasárnap

Töltött káposzta
Grízes tészta

16°C
3°C

Fokhagymás
aprópecsenye
petrezselymes
burgonyával,
csemege uborka

16°C
2°C
Zápor

