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A Bordányi Napló heti hírmelléklete

A 20 éves Fóliaplast Kft. ajándékkoncerttel támogatja a pünkösdi rendezvényt

Másfél órás Rúzsa Magdi koncerttel zárul a kétnapos kavalkád
Igazi meglepetéssel zárul a május 27-28-ai kulturális kavalkád Bordányban. Gombár Ede a Foliaplast Kft. cégtulajdonosa azzal kereste meg az
önkormányzatot és a rendezvény szervezőit, hogy a 20 éves Fóliaplast
Kft. ajándékkoncerttel támogatná a rendezvényt, így a program zárásaként élő, másfélórás Rúzsa Magdi koncert fogja zárni a kavalkádot,
hétfőn este kilenc órától. A huszonhét éves vajdasági magyar lány, Rúzsa
Magdi saját szerzeményével énekelte be magát a Megasztár döntőjébe.
„Amikor az emberek először látták, már beszéltek róla. Ő volt a vajdasági
lány, az a pici, törékeny - elképesztő hanggal. És minden egyes megmérettetésen ő volt a legjobb. Bármit el tudott énekelni - és mindent jól. Mielőtt
megnyerte volna a versenyt, már állva ünnepelte a közönség. Kiválasztott
- mondta róla a zsűri. Rúzsa Magdi tényleg az!” – írják róla az egyik internetes oldalon. A fellépést finanszírozó A FÓLIAPLAST Ipari- és Kereskedelmi Kft.-t 1992-ben alakult. A cég fő tevékenysége polietilén és polipropilén fóliagyártás-, konfekcionálás, 6 színű nyomdázási lehetőséggel,
Pillanatkép Rúzsa Magdi egyik koncertjéről.
1-3 rétegben, valamint raschel-hálók széles választékának gyártása. A FÓLIAPLAST Kft. a település- és a térség egyik meghatározó gazdálkodó szervezete, termelő üzeme, egyben jelentős foglalkoztató is. A folyamatos fejlesztések eredményeként az elmúlt években a cég sikerrel valósította meg az úgynevezett "több lábon állást", ami rugalmas alkalmazkodási képességet jelent a
rendkívül hektikusan változó piaci igényekhez. A közepes méretű vállalkozás vevőcentrikus cégfilozófiát követ, melynek köszönhetően a közelmúlt- és jelen nehéz gazdasági éveket is - várhatóan - képes átvészelni, még ha olykor igen jelentős áldozatok
árán is. A FÓLIAPLAST Kft. műhelyében komoly fejlesztéseket érlel, ezek kibontakoztatására azonban elengedhetetlen a gazdasági környezet stabilizálódása. Ez után valósulhat meg a jól átgondolt korszerűsítés és ésszerű mértékű expanzió. A rendezvény szervezői, illetve a Fóliaplast Kft. vezetői, munkatársai sok szeretettel várnak mindenkit a koncertre! Köszöntsük együtt a falunappal egyidős helyi céget!
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEGVITATÁSA

Kerékpárút kivitelezés május végén

Bordány Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2012. május 17-én, csütörtökön tartotta soron következő testületi ülését a Faluházban. Elsőként Tanács Gábor polgármester számolt be a két testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről tájékoztatta a testületet a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A közbiztonság
helyzetéről Köles Attila, a mórahalmi rendőrőrs vezetője, és
Dr. Zélity László rendőr ezredes úr tájékoztatta a képviselőket. Pozitívumként emelték ki, hogy az ország több, más településétől eltérően a közbiztonság helyzete javuló tendenciát
mutat Bordányban, amely a Védelmi Központ működésének
beindulása után tovább javulhat. Ezt követően az EDF DÉMÁSZ szolgáltatói tevékenységéről készített beszámolót, illetve a község településfejlesztési koncepcióját fogadták el a
testületi tagok. Várkonyi Gábor településtervező, az Új-Lépték Bt. munkatársa elsőként az ülésen megjelenteknek mutatta be a község új településrendezési tervét, és az új helyi építési szabályzatot. Közel két hónapos véleményezési szakasz
kezdődik, melynek végén, várhatóan ősz elején fogadják el a

felülvizsgált településrendezési tervet. Döntöttek a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó vagyonkezelési kérdésekről, illetve módosításra került a 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelet is. Elfogadták az önkormányzat közbeszerzési statisztikáját és a közalapítványok tevékenységéről szóló
beszámolókat is. A képviselő-testület döntött a kerékpárút kivitelezőjéről is, a várhatóan május végén kezdődő munkálatokat, a közbeszerzési eljáráson legjobb ajánlatot tevő Délút
Kft. végzi majd. A képviselő-testület következő rendes ülésére június 28-án kerül sor a Faluházban.
AZ ÓVODA SZERVEZÉSÉBEN INDUL A TANFOLYAM

Úszásoktatás lesz az idén is

Úszótanfolyam indul a mórahalmi fürdőbe 2012. július 1627-ig (10 alkalom). Az úszást oktatja Honti Tamás. Érdeklődni és jelentkezni lehet: Horváth Gabriella: 0620/443-1999,
Kormányos Szilvia: 0630/820-8390, Mészárosné Gyuris
Zsuzsanna: 0630/850-4743-as telefonszámokon. Várják az
érdeklődők jelentkezését.

MÁJUS 26-ÁN SZOMBATON, REGGEL 8 ÓRÁTÓL

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK RAGADTAK ECSETET

I. Pünkösdi Lovas Vándorkupa

Lefestették a tűzcsapokat és a közkifolyókat

Első alkalommal rendezi
meg a Bordányi Lóbarátok
Köre a Pünkösdi Vándorkupát, amelyen a szomszédos
települések lovasai vesznek
majd részt. A verseny lényege, hogy az öt település kiválasztja maga között, hogy
a különböző versenyszámoKülönböző versenyszámokban kell bizonyítani. kon a négy fogatból ki induljon. Minden faluból lehetőség szerint két lovaskocsi indul. A
zsűribe a településekből megbeszélés szerint ül fel egy-egy
fő. Az első három versenyszámban öt-öt pont érhető el, az öt
pontot az kapja meg, aki a csapatok közül a legkevesebb időn
belül teljesít. Tehát az első öt pont, második négy pont, harmadik három pont, negyedik két pont és az ötödik egy pont. A
negyedik versenyszámban (ügyességi akadályhajtás teniszlabdával), ha leesik a teniszlabda, akkor pontlevonást von
maga után, és aki ezt a versenyszámot hibapont nélkül fejezi
be, annak jár a 10 pont. A nyertes az a település, aki a négy
versenyszámban a legtöbb pontot gyűjtötte, maximális pontszám 25, a minimális 0. (A negyedik versenyszámban el lehet
veszíteni az addig összegyűjtött pontokat.) Ha kérdés merül
fel a versenyszámokkal vagy a rendezvénnyel kapcsolatban,
akkor készséggel válaszol Tari Attila a következő telefonszámon: 0630/2522-630.
Versenyszámok: gumihúzás 5 pont, bálahordás 5 pont, molnárhajtás 5 pont, ügyességi akadályhajtás teniszlabdával.
Gyülekező 8.00 órakor a bordányi régi focipályán, a temető
mögött. A rendezvényen hátaslovasok is szerephez jutnak és
lesz lovas íjászat is.
Bordányi Lóbarátok Köre
LAKÓINGATLANOK ELŐTTI KÖZTERÜLET
RENDBETÉTELE

Fűvágás a pünkösdi ünnepek előtt
Tisztelt Ingatlan-tulajdonosok!
Bordány Község Önkormányzata az alábbiakban
kéri a lakosság segítségét.
A lakóingatlanok előtti
közterület fűvágását elvégezni szíveskedjenek a
pünkösdi ünnepek előtt,
hogy településünk még barátságosabb, szebb képét
Készüljünk együtt a pünkösdi ünnepekre. mutathassuk be az ide érkező, várhatóan több száz vendégnek, turistának. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

Pénteken estére teljesen
megújultak településünk tűzcsapjai és közkifolyói. Az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tagjai
ragadtak ecsetet a kezükbe, és körbejárták a
települést. Míg a tűzcsapokat pirosra, a közkifoMegújultak Bordány tűzcsapjai és közkifolyói. lyókat kékre festették,
így a falu ünnepére minden földfelszíni vízszerelvény megszépülhetett.
KOMPENZÁCIÓS TÁMOGATÁS JÚNIUS 11-IG

Pályázat magánerdős támogatásra
A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) felhívja a magán erdőgazdálkodók figyelmét,
IDŐJÓS
hogy június 11-ig
(június 1-11. között
Hétfő
már csökkenő támogatás mellett) még megpályázható a Natura22°C
2000 erdőterületeken történő gazdálkodás11°C
hoz nyújtandó kompenzációs támogatás, a- Eső
melynek mértéke az adott Natura erdőterület faállománya korától és fafajától függően
Kedd
12 - 65 ezer Ft/ha/év, s segítséget nyújt ab24°C
ban is, mi a teendő, ha valaki erdő-Natura
14°C
támogatást szeretne igénybe venni. További
Zivatar záporesővel
fontos hír, hogy megjelent a Fiatal erdők állománynevelése jogcím támogatási,
Szerda
25/2012. (III.20.) VM rendelete, amelynek
keretében a befejezett ápolások, tisztítások
25°C
és nyesések számlával igazolt költségeinek
13°C
50 százalékára lehet május folyamán pá- Zivatar
lyázni. Szintén megjelent a 44/2012. (V.3.)
VM rendelet, ami több már működő erdéCsütörtök
szeti jogcímben jelent pozitív változásokat.
26°C
Többek között jelentősen emeli az Erdészeti
13°C
potenciál és az Erdő-környezetvédelmi kifizetések egységárait. Bővebb információ: Zivatar záporesővel
www.megosz.org oldalán olvasható.
Péntek

05.29. K

Csontleves
rizzsel

A NYOMTATVÁNYOK KIKÜLDÉSRE KERÜLTEK

05.30. SZ

Iparűzési adó bevallása májusban

Marhahús
erőleves
eperszalaggal

Tisztelt Adózók!Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2011. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje 2012. május 31. A bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiküldésre kerültek. Az említett nyomtatványok szükség esetén – a hozzájuk tartozó helyi adórendelettel
egyetemben – letölthetőek a www.bordany.hu honlapról.
Kérjük a határidő pontos betartását!

05.31. CS

Tejfölös-sajtos csirkemell galuskával
Bakonyi aprópecsenye petrezselymes
burgonyával, kovászos uborka
Zöldbab főzelék fasírttal, sütemény
Tojással töltött sertésborda szezámos
bundában, kukoricás rizs, uborka saláta
Joghurtos pulykacomb-filé sütve
törtburgonyával, káposzta saláta

26°C
14°C
Zivatar záporesővel

Szombat
27°C
14°C
Zivatar záporesővel

Zöldségleves
Vadas sertéscsíkok zsemlegombóccal
06.01. P

Sárgaborsó
gulyás

Dödölle
Diós metélt

Frankfurti
tokány tésztával,
vegyes vágott

Vasárnap
27°C
15°C
Zivatar záporesővel

