A Bordányi Napló heti hírmelléklete

2012. 13. szám

Nemzetközi kulturális kavalkád lesz Bordányban pünkösdkor, május 27-28-án

Huszadik alkalommal rendeznek falunapot Bordányban
Az idei évben huszadik alkalommal kerül megrendezésre községünk ünnepe, a Bordányi Falunapok. Mint minden évben most is egy-egy téma köré
szerveződik majd a kétnapos program. Az idei évben nemzetközi kulturális, sport és szabadidős programok zajlanak. A programban helyet kapnak a
nemzetközi csoportok műsorai, képet kaphatnak a kilátogatók a különböző
kultúrák gasztronómiájából, ezáltal segítve a kulturális kavalkád sikerét. A
tervek szerint vasárnap délelőtt kerül sor a megnyitóra, a díszpolgári cím és
a Bordány Községért emlékérmek átadására, ezt követően két napon át zajlanak majd a helyi és környékbeli művészeti csoportok műsorai, fellépései.
Kézilabda és foci tornára is sor kerül, valamint hétfőn reggel a hagyományos futóverseny veszi kezdetét. Egyre több ember szeretné tudni, hogy
kik lesznek az idei rendezvény sztárfellépői, ezért szeretnénk tájékoztatni
olvasóinkat a várható fellépőkről. Az operett kedvelői találkozhatnak majd
Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán
Oszvald Marikával, aki a műfaj egyik legjelentősebb hazai képviselője,
Aranyosi Péterrel, a stand-up comedy kimagasló alakjával a Showder Klubból, a vasárnap esti programot pedig a Pa-dö-dő
együttes fellépése zárja majd, akik több mint húsz éve vannak a magyar popzene élvonalában. Hétfőn a gyerekek és családok
kedvence az Alma együttes lép színpadra. A fiatal korosztállyal is meg tudjuk, hogy „mizu?”, hiszen jön Fluor Tomi, aki a tavalyi évben robbant be a hazai zeneiparba. A hétfő esti programot a régóta várt Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra fellépése zárja
majd, amely reméljük méltó befejezése lesz a huszadik falu-ünnepnek. A részletes program, amelyben a helyi és környékbeli fellépők időpontjai is szerepelnek majd, a Bordányi Napló következő számában lesz olvasható. A program az idén is pályázati forrásból valósul meg.
A PROGRAM KÖZÉPPONTJÁBAN A KÉZMŰVESSÉG

A BORDÁNYI FALUGAZDÁSZ AKTUÁLIS HÍREI

Várják a lelkes, kreatív fiatalokat

Területalapú Támogatás 2012.

Olyan vállalkozó fiatalok jelentkezését várjuk 18-25 éves
korig, akiket érdekel a tradicionális és kézműves munka és
szívesen részt vennének hasonló korú szerb, macedón, szlovén és román fiatalokkal egy-egy hetes ifjúsági programon
testvértelepülésünkön, Csókán 2012. május 26 és június 2.
között.
A projekt fő célja, hogy alapvető dolgokat tanulhassanak egy,
a kézműves tudásukra épülő kisvállalkozás beindításának alapjairól. A program jó lehetőség a tapasztalatcserére, hiszen
mint egy alkotótáborban készülnek majd különböző kézműves tárgyak, ékszerek, és a végén a termékekből egy kiállítást
is berendeznek majd. Jelentkezni a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban Sándor Lászlónál lehet. Várnak minden kedves érdeklődőt!

2012. május 15-ig lehet szankciómentesen beadni a 2012. évi területalapú támogatást. A módosítás, másodvetések, és a
vis maior bejelentése folyamatosan történik, de amennyiben
a káresemény növénypusztulással jár /barackfák elszáradtak,
a gabonakelés gyenge, foltokban ritka …, stb/ azt, elektronikusan is be kell jelenteni.
Az MVH a vis maior elbírálásához mindkettőt /elektronikusan, papíralapon/ kéri és vizsgálja is.
Azok a termelők, akik még nem kértek időpontot a támogatási kérelem kitöltéséhez a torlódások és sorban állások elkerülése érdekében mihamarabb tegyék meg.
II.kör (de minimis): A szőlő-, gyümölcsös területtel rendelkező gazdálkodóknak 2012. évben lehetősége van gázolaj jövedéki adó visszatérítéssel kapcsolatosan igényelhető 97 liter/ha mennyiségen felül kiegészítő /de minimis/ támogatást
igényelni max.100 liter/ha mennyiségre, ha a teljes 97 liter/ha mennyiséget kimerítve már visszaigényelték a VPOPtól. A szőlő-, gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolaj
jö-vedéki adójához nyújtott csekély összegű /de minimis/ támogatás benyújtása I.kör (A 2011. évi GÁZOLAJ jövedéki
adó visszatérítés) beadását követően folyamatosan a benyújtási határidő /május/ végéig.
A gázolaj de minimis kérelem beadásához az alábbiak szükségesek: 1. VPOP visszaigazolás, 2. Banki átutalás igazolása
a megérkezett jövedéki adó visszatérítésről, 3. EREDETI és
másolat számlákról a de minimis támogatás mértékének
megfelelő literről, 4. Számla összesítő, 5. Adatok, … stb.
Tóth András, falugazdász

MÁJUS ELEJÉN OLTÁSI NAPOK A RENDELŐNÉL

Állatorvosi hírek
Tisztelt állattartók!

szívesen bemutatnák, árusítanák. A jelentkezéseket a Szociális Központba, a bordányi Faluházba, elektronikusan pedig a
faluhaz@bordany.hu e-mail címre várjuk május 10-ig.
JÖVŐ SZERDÁN VÁRJÁK AZ ÉRDEKELTEKET

Ingyenes ortopédiai szűrés

Valószínűleg már a bordányi állattartók jelentős része hallott
róla, hogy Dr. Hursán Mihály kollégám betegsége miatt én látom el az állategészségügyi teendőket Bordány területén. Bár
a kolléga április 1-től ismét munkába állt, megszaporodott
munkája miatt a bordányi állatorvosi teendőket már nem tudja vállalni, így ezt a munkát továbbra is én fogom ellátni. Szeretném, ha az Önök számára nem járna felesleges kellemetlenségekkel, de bizonyos változtatásokat célszerű lenne bevezetni. Ilyen a már megváltozott rendelési idő: hétfő, szerda,
péntek 9-9:30-ig, a Petőfi utca 1. sz. alatti rendelőben. Telefon: 0630/2488-433. A tervezhető teendőket célszerű ezekre a
napokra szervezni. Természetesen sürgős, rendkívüli esetben
ettől eltérő időben is ki lehet hívni. Várhatóan rövidesen sor
kerül a sertések és szarvasmarhák évenkénti vérvételezésére,
amit a korábbi évekhez hasonlóan szervezzük. A kutyák veszettség elleni kötelező védőoltása némileg változik. Mivel
az oltások érvényessége 1 év, ezt a kutya tulajdonosa az oltási
könyvben tudja ellenőrizni. Amennyiben az oltás érvényessége lejárt, el kell végeztetni az oltást. Erre lehetőség van a rendelési időben, rendelési napokon a Petőfi utca 1. sz. alatti rendelőnél, vagy a kutya tartási helyén előre egyeztetett időpontban. Május elején az alábbi időpontokban oltási napokat is
tartok, amikor hosszabb idő áll az oltás elvégzésére a rendelőnél! Ezek az időpontok: május 7.,8. és 9-én, 9-13 óráig.
Dr. Fodor László

HOSSZABBÍTOTTUK A BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐT

Bordányi receptkönyv készül
A bordányi Integrált Szociális és Egészségügyi Központ, valamint az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi
Könyvtár helyi recepteket összegyűjtő füzet létrehozásába
fogott. A tervek szerint a bordányiak saját receptjeivel megtöltött kiadványt a XX. Bordányi Falunapokon adnák át ünnepélyesen. Ehhez várják továbbra is a helyi lakosok, a háziasszonyok és a sütéshez-főzéshez kedvet érző urak segítségét. Fontos szempont, hogy a receptben fellelhető hozzávalók
illeszkedjenek a térségi, települési hagyományokhoz, a tanyasi-vidéki, egészséges életmódhoz és a helyi természeti adottságok által megtermelhető alapanyagokhoz. A recepteket
képpel, papír alapon a Szociális Központba vagy a Faluházba, elektronikusan pedig a faluhaz@bordany.hu e-mail címre
várják 2012. május 10-ig (csütörtök).

Május 9-én, 14 órától várják az ingyenes ortopédiai szűrésre
jelentkezőket. Mivel szép számmal gyűltek össze a bordányi
lakosok, ezért jövő héten szerdán már lesz is lehetőség szűrővizsgálatot végeztetni. Akik már jelentkeztek a szervezőknél,
szíveskedjenek megjelenni a fent említett időpontban. Köszönjük!
FUTNI LEHET AZ ARANY JÁNOS UTCAI PÁLYÁN

Változott az időpont
Hétfőnként és szombatonként mostmár 18:30-20:30-ig az Arany János utcai pályán futásra van lehetőség. A mozogni vágyók a füves talajon róhatják a köröket, mely kíméli a térd- és
bokaízületeket. Szakmai segítséget továbbra is a nagy tapasztalattal rendelkező helyi maratonfutók adnak. Útmutatásaik alapján elsajátíthatóak a helyes levegővétel és erőbeosztás módszerei. Erre az időre az Önkormányzat biztosítja az öltöző és mosdó használaIDŐJÓS
tát. Minden futni vágyót szeretettel várnak a
szervezők. Érdeklődni a 0630/303-8285-ös
Hétfő
telefonszámon lehet.
A BORDÁNYI MŰVÉSZETI ISKOLA Zápor
HANGSZERES VIZSGÁI

A vizsgák nyitottak

21°C
11°C

Kedd

A 2011/2012-es tanévben a művészeti iskola
21°C
hangszeres vizsgái a következő időpontok9°C
ban lesznek megtartva:
Zápor
2012. május 23., 16 óra, 24-es terem, Peténé
Füzesi Márta. 2012. május 25., 16 óra, 11-es
Szerda
terem, Farkas Mátyás. 2012. május 25., 17
21°C
óra, 24-es terem, Bodoláné Szabó Emília.
9°C
2012. május 25., 16:30, 6-os terem, Juhász
Gyengén felhős
Gabriella. A vizsgák nyitottak. Szeretettel
várjuk az érdeklődő Szülőket, NagyszülőCsütörtök
ket, Iskolatársakat!
Simon Zoltánné
igazgatónő
05.07.
04.25. H

Magyaros
zöldborsó leves
05.08. K

Marhahús
erőleves csipet
tésztával
05.09. SZ

Tésztás-sajtos csirkemell

23°C
9°C
Derült

Mészáros tokány rizzsel, káposzta
saláta

Péntek
25°C
10°C

Zöldséges májkrémes sertésborda rántva
petrezselymes burgonyával, uborka saláta

Rakott zöldbab

Zápor

Kelkáposzta főzelék sült debrecenivel,
müzli szelet

Csontleves
cérnácskával

Töltött csirkecomb zöldkörettel, kompót

Helyi termékek vására

05.10. CS

Pulykacomb-filé paprikás
tésztával,csemege uborka

Felhívjuk a bordányiak figyelmét, hogy továbbra is várjuk azon magánszemélyek, termelők, őstermelők, és vállalkozások jelentkezését, akik a térségünkre jellemző gasztronómiai,
mezőgazdasági és kézműves termékek előállításával foglalkoznak és ezeket a XX. Bordányi Falunapok, hétfői napján

Gyümölcsleves

Magyaros tarja hagymás
törtburgonyával, almapaprika

Szombat
24°C
12°C

HELYBÉLI JELENTKEZŐKET VÁRNAK A VÁSÁRRA

05.11. P

Tyúkmell combfilé
gulyás

Tejberizs
Brokkolival töltött
palacsinta, sajtmártás

Krumplis tarhonya kolbásszal,
káposzta saláta

Zápor

Vasárnap
23°C
12°C
Zápor

