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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

ÁPRILIS 27-ÉN DEBÜTÁLT A HETEDHÉT CEKKERES MÁRKANÉV A NAGYKÖZÖNSÉG ELŐTT

Lehullott a lepel a védjegy Cekkernagyijáról
Taná cs Gá bor polgá rmester ú r Ruzsá n tett lá togatá st, ahol kö zremű kö dé sé vel debü tá lt a Hetedhé t Cekkeres
má rkané v á prilis 27-é n. Mint azt má r korá bbi cikkü nkben olvashattá k, Ruzsa Kö zsé g vezeté sé vel Bordá ny,
Ottö mö s, Pusztamé rges, Ullé s é s Zá ká nyszé k ö sszefogá sá val való sulhatott
meg eme ú j kezdemé nyezé s olyan cé lbó l,
hogy helyzetbe hozzá k sajá t termelő iket
a piacon. Ugyanis a Hetedhé t Cekkeres
vé djeggyel forgalmazni kıv́á nt helyi termé kek kedvező bb eladá si mutató kat
produká lhatnak, hisz a termelő k, vá llalkozó k, gazdá lkodó k az eddigiekné l jelentő sebb marketingtá mogatá ssal tudnak piacra lé pni. A jö vedelemtermelő
ké pessé g mellett a telepü lé sek ismertsé ge is nö vekedhet a má rka bevezeté sé nek kö szö nhető en. Maga a cekker szó
má ra má r egy kevé sbé ismert, nosztalgiHetedhé t Cekkeres sajtótájékoztató Ruzsán (fotó: Fodor Szabolcs)
kus eszkö z, de nagyanyá ink mé g elő szeretettel vetté k kezü kbe. A hé tvé gi piacolá sok elengedhetetlen eszkö ze volt ez a há ló s bevá sá rló tá ska, mely mindent egyben tartott, ö sszefogott, amit
beledobtak. Ez a pé ldá tlan ö sszefogá s á ll a Hetedhé t Cekkeres má rka lé trehozá sa mö gö tt is, minden bizonynyal a vilá g legnagyobb cekkeré t megalkotva. A hat telepü lé s dö nté shozó i nemcsak egy-egy telepü lé st „dobtak be” ebbe a cekkerbe, hanem szá mos olyan termé ket is, melyet legalá bb 50%-ban az emlıt́ett helysé geken
á llıt́anak elő , legyen szó zö ldsé gekrő l, gyü mö lcsö krő l, befő ttekrő l, hú sfé lé krő l, tej-, vagy aká r ké zmű ves termé kekrő l. Tová bbá ezen a napon lehullott a lepel a vé djegy Cekkernagyijá ró l, a má rká hoz csatlakozó gazdá k
pedig megpakoltá k termé keikkel a cekkerbuszt, ami megtette első é rté kesıt́ő kö rú tjá t. A fejleszté s, melyhez
folyamatosan é rkeznek a helyi termelő k csatlakozá si ké relmei, a Fö ldmű velé sü gyi Miniszté rium á ltal meghirdetett Tanyafejleszté si programban, a „tanyá k, valamint a tanyá s té rsé gek megő rzé se é s fejleszté se é rdeké ben a telepü lé si é s té rsé gi fejleszté sek tá mogatá sá ra” cım
́ ű pá lyá zati kiıŕá s kereté ben való sul meg.
MÁJUS 5-TŐL JÚNIUS 30-IG TART A VIZSGAIDŐSZAK

Megkezdődött az érettségi
A 2016-2017-es tané v szá mos vá ltozá st hoz mind az
é rettsé giző diá kok mind a vizsgá ztatá sban ré sztvevő k
szá má ra. Ebben a tané vben elő szö r lehet illetve kell é rettsé gi
vizsgá t tenni a szakmai á gazati
é s á gazaton kıv́ü li vizsgatá rgyakbó l emelt é s kö zé pszinten
is. Csongrá d megye 9 telepü lé sé n ö sszesen 4920 diá k é rettsé gizik hé tfő tő l – a legtö bben
Szegeden, ö sszesen 3265-en. A
jelentkezé sek alapjá n ö sszesen
69 tá rgybó l 18009 vizsga zajlik majd a má jus 5-tő l jú -

nius 30-ig tartó vizsgaidő szakban. A vizsgaidő szak első napjá n a nemzetisé gi nyelv é s irodalom
vizsgatá rgy ıŕá sbeli vizsgá i kerü lné nek megszervezé sre, mivel azonban Csongrá d megyé ben nincs
ilyen kö zé piskola, ıǵy az itteni é rettsé gik a magyar
nyelv é s irodalom vizsgatá rggyal 2017. má jus 8cal indulnak. A jelentkezé sek lapjá n 15869 kö zé pszintű é s 2140 emelt szintű vizsgá ra kerü l sor. Az
é rettsé git vezető vizsgabizottsá gi elnö kö k felké szıt́é se megtö rté nt, melynek sorá n a ké tszintű
é rettsé gi vizsgarendszer legfontosabb elemeit tekintetté k á t a szakemberek, kiemelve a jogszabá lyi vá ltozá sokat; valamint tá jé koztatá st kaptak az
aktuá lis megyei adatokró l, a vizsgaszervezé ssel
kapcsolatos elvá rá sokró l. Sok sikert kıv́á nunk
minden kedves é rettsé giző olvasó nknak!

NÉPSZERŰ VOLT A KOLBÁSZ ÉS A PALACSINTA IS

A LAKOSSÁG JAVASLATAIT IS VÁRJÁK A DÍJAZÁSRA

Megszenvedtünk a győzelemért

Ki érdemes a díszpolgári címre?

Vasá rnap sportmajá lis kereté ben fogadta a Foliaplast-Bordá ny SK megyei I-es focicsapata a sereghajtó Sző reg együ ttesé t. A bordá nyi focistá k csak a
lefú já s elő tt tudtá k megszerezni a győ zelmet, gyenge já té kkal sikerü lt bezsebelni a há rom pontot. A
mé rkő zé sre egyé bké nt kö zel há romszá z né ző volt
kıv́á ncsi, nagyon sok csalá d é s bará ti tá rsasá g lá togatott ki a mé rkő zé sre, ahol kedvezmé nyes á ron
sü ltkolbá szt é s palacsintá t is ehettek az é rdeklő dő k,
este hat ó rá tó l pedig já té kos feladatokban is ré szt
vehettek a legkisebbek. A hé tvé gé n egyé bké nt nő i
focistá ink 3-0-s veresé get szenvedtek az é llovas
Bé ké scsabá tó l, fiú ifistá ink ikszeltek a megerő sıt́ett
Balá styá val, U14-esienk nyertek Sző regen, a nő i
ké zilabdá saink pedig 25-23-as sikerrel kezdté k a
rá já tszá st!

Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata minden é vben dı́szpolgá ri cı́met, é s a telepü lé sé rt vé gzett
munká é rt kitü ntető cım
́ eket adomá nyoz, amelyeket
kö zsé gü nk ü nnepé n, ü nnepé lyes keretek kö zö tt adnak á t a dıj́azottaknak. A Dıśzpolgá ri cım
́ , illetve
„Bordá ny Kö zsé gé rt” emlé ké rem adomá nyozá sá ró l
szó ló rendelet szerint cım
́ adomá nyozá sá ra javaslatot tehetnek Bordá ny kö zsé g lakosai is. Az adomá nyozá sra vonatkozó , indoklá ssal ellá tott javaslatokat a polgá rmesternek kell megkü ldeni. Amenynyiben javaslatot kıv́á n elő terjeszteni ké rjü k azt
legké ső bb 2017. má jus 12-ig kü ldje meg levé lben,
vagy elektronikus ü zenetben!

Feloldották a legeltetési tilalmat
Tekintettel arra, hogy a ró ká k veszettsé gé nek megelő zé se é s a betegsé gek lekü zdé se é rdeké ben a 2017.
tavaszi immunizá lá si idő szak lezá rult, a Csongrá d
Megyei Kormá nyhivatal Kisteleki Já rá si Hivatala á prilis 24. napjá n hatá rozatban dö ntö tt a korá bban elrendelt ebzá rlat é s legelteté si tilalom feloldá sá ró l.
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Ezú ton is tá jé koztatjuk, hogy az EDF DEMASZ Há ló zati Elosztó Kft. az ö n felhaszná lá si helyé t ellá tó kö zcé lú villamos há ló zaton elő re tervezett munká latokat fog vé gezni, melyek idő tartamá ban a villamosenergia-szolgá ltatá s szü netelni fog. Berendezé seiket
az á ramszü net ideje alatt is feszü ltsé g alatt á lló nak
kell tekinteni! Aggregá tor haszná lata kizá ró lag Tá rsasá guktó l elő zetesen megké rt, ıŕá sbeli engedé ly
alapjá n tö rté nhet. Amennyiben sajá t vagy bé relt
aggregá tort kıv́á n alkalmazni szıv́eskedjen az á ramszü netet megelő ző en legalá bb 5 nappal elektronikus levé lben a „hozzaferesi.iroda@edf.hu” e-mail
cı́mre bejelenteni, melynek tá rgya "Aggregá tor
haszná lat" legyen! Levele tartalmazza az On nevé t,
telefonos elé rhető sé gé t, tová bbá azon felhaszná lá si
hely cım
́ é t é s 0400-al kezdő dő 10 jegyű azonosı-́
tó já t, ahol aggregá torozni kıv́á n! Az á ramszü net
má jus 10-é n szerdá n, má jus 16-á n kedden é s má jus
17-é n szerdá n reggel 8 ó rá tó l dé lutá n 4 ó rá ig vá rható . Az á ram lekapcsolá sa a szó ró lapokon é s az
oszlopokon kihelyezett plaká tokon megjelö lt helyszın
́ eken vá rható . Ezen idő szak alatt az ü zletek nagy
ré sze nyitva tart, inté zmé nyeink szolgá ltatá sai pedig csak korlá tozottan vehető ek igé nybe!
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tö rtburgonyá val, uborka salá ta
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Csontleves
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Ingatlana, járműve, terménye vagy bármi más eladóvá vált, esetleg
hirdetni szeretné vállalkozását? Ne feledje - apróhirdetéseit 500 Ft
ellenében megjelentetjük és 1250 háztartásba jutattjuk el
Bordány legnépszerűbb heti és havi lapjában!

A HÁZIÁLLATOKAT SZABADON LEHET ENGEDNI

Apróhirdetések:
Eladó 1 db permetező tartály (T4K kistraktor után), 2 féle
borona, 1 db ekekapa. Érdeklődni lehet: (06-30)880-3796
***
Eladó Idared alma és natúr almalé. Érdeklődni lehet:
Hegedűs Imre, József A. u. 11. (személyesen az esti órákban).
Mobil telefon: (30)313-5910
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