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Ki	kapja	meg	2019-ben	a	Bordány	Díszpolgára	címet?		

Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!  

Nevezz	ismerősöket	és	gyarapítsd	az	osztálypénzt
A	PÜNKÖSD	FESZT	SPORTNAPJA	KERETÉBEN	IDÉN	IS	MEGRENDEZÉSRE	KERÜL	A	MEZEI	FUTÓVERSENY	

Bordány Nagyközség Önkormányzata minden évben díszpolgári címet, és a településért végzett munkáért 
kitüntető címeket adományoz, amelyeket községünk ünnepén, ünnepélyes keretek között adnak át a díjazot-
taknak. A kitüntető címek adományozásával fejezik ki a nagyrabecsülést azok iránt, akik gazdasági, tudomá-

nyos, kulturális vagy egyéb téren kifejtett tevékenységükkel 
a nagyközség lakossága, a település hírnevének öregbítése 
érdekében huzamosabb időn át példamutató eredményes-
séggel munkálkodtak. A Díszpolgári cím, illetve „Bordány 
Községért” emlékérem adományozásáról szóló rendelet sze-
rint cím adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-
testület tagjai, a képviselő-testület bizottságai, az önkormány-
zati intézmények, és Bordány község lakosai is. Az adomá-
nyozásra vonatkozó, indoklással ellátott javaslatokat a Falu-
ház információs pultjánál elhelyezett gyűjtődobozba lehet 
bedobni. Amennyiben javaslatot kíván előterjeszteni, kérjük 
azt legkésőbb május 27-ig tegye meg, vagy elektronikus üze-

Június 10-én, a Pünkösd Feszt zárónapjának reggelén minden bordányit és ide érkező vendéget a mezei futó-
versenyre várják a szervezők. A 3600 méteres távot már huszonhét éve minden évben egyszer lefutják a bor-
dányiak, ez a hagyomány folytatódhat idén is. Rekord-
döntést is előirányoztak a verseny szervezői, szeret-
nék, ha minél többen a rajthoz állnának. Az útvonal is 
több éve változatlan, Bordány bel- és külterületi útjain 
kell most is végigfutni. Nevezési díj nincs, a verseny in-
gyenes. Az idei évtől ezen a versenyen is chipes időmé-
rést alkalmaznak, amely nagyban segíti a szervezők 
munkáját, hiszen nyolc kategóriában hirdetnek majd 
eredményt. A modern technika megkönnyíti az össze-
sítéseket, és gyors eredményhirdetést tesz lehetővé. 
Nagyon fontos, hogy a futóversenyre lehetőség van elő-
nevezni 2019. május 27-től június 9-én 19 óráig az in-

netben küldje meg a tanacs.gabor@bordany.hu e-mail címre! A díszpolgári cím emlékplakettből, oklevélből 
és Szent István szobrának kicsinyített másából áll. Az emlékplakett 12 cm átmérőjű bronzérme, amelynek 
előlapján Bordány címere látható, hátlapján a cím viselőjének neve és az adományozás időpontja olvasható. 
Az oklevél díszes kivitelben készül, rajta a képviselő- testület határozatának szövege és a község pecsétje.
Évente négy emlékérem adományozható, amelyből egyet-egyet kap a bordányi közszolgálati szféra, a bordá-
nyi civil szféra, a bordányi gazdasági szféra és a nem bordányi bel-és külkapcsolati szféra elismert képviselő-
je. A „Bordány Községért” elismerés bronz emlékplakettből, oklevélből és tárgyjutalomból áll. Az emlékpla-
kett 10 cm átmérőjű bronzérem, amelynek előlapján Bordány címere „Bordány Községért Emlékérem” feli-
rattal, hátlapján Démétér a földből sarjadó növényi élet istennője látható. Az oklevél díszes kivitelben készül, 
rajta a képviselő-testület határozatának szövege és a község pecsétje található.

terneten keresztül itt: darktiming.hu/bordany. A verseny 9 órakor veszi kezdetét, a futók az idén is egy-egy 
bordányi iskolás osztályért futhatnak. Továbbá hagyomány, hogy mind az alsós, mind a felsős osztályok közül 
a legtöbb embert mozgósító osztályt jutalmazzák.
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Bordány Nagyközség Önkormányzata és az Iparfejlesz-
tési Közhasznú Nonprofit Kft. közös szervezésében 
május 22-én, szerda délután két rendezvényre is várják 
az érdeklődőket a Faluházba. 14 órától Bordányi Öko-
lógiai kör első ülésére kerül sor. Ez a fórum a témára 
érzékeny, fogékony lakosokat, szervezeteket, intézmé-
nyeket csoportokat, szeretné megszólítani annak ér-
dekében, hogy becsatornázza a helyi igényeket, műkö-
dő jó gyakorlatokat, és számba vegye a helyi adottsá-
gokat, ötleteket, fejlesztési elképzeléseket a fenntartha-
tó fejlődés, az energiatakarékosság és hatékonyság te-
rületén.
16 órától Családi Energiatakarékossági Fórumra vár-
ják az érdeklődő családokat. A fórum érinti az épület-
energetika, a megújuló energiaforrások, a fenntartha-
tó hulladékgazdálkodás témaköreit. Jó lehetőség min-
denki számára, hogy a legújabb, praktikus, gyakorlat-
ban alkalmazható ismeretekre szert tegyen, a pénz-
ügyi kalauz és tanácsadás segítségével pénzt takarít-
son meg. A rendezvények ingyenesek, részvételi szán-
dékukat a Faluházban személyesen, a 62/588-516-os 
telefonszámon, vagy a faluhaz@bordany.hu e-mail cí-
men jelezhetik. 

Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy a 2018-as 
évről 2019. május 31-ig kell benyújtani a helyi iparű-
zési adóbevallást és ezzel egyidejűleg kell megfizetni a 
különbözetet is, mely a 2018. évre megállapított adó és 
a 2018-as évre már bevallott előlegrészletek valamint 
az előleg-kiegészítés pozitív különbözete.
Tájékoztatjuk, hogy az őstermelői nyilatkozatot (amely-
lyel azt igazolja, hogy a mezőgazdasági tevékenységé-
ből származó 2018. évi árbevétele nem haladta meg 
600.000 Ft-ot) az estleges tavalyi terméskieséstől füg-
getlenül is be kell nyújtani.
Kérjük a tisztelt adózókat, hogy adóbevallási kötelezett-
ségüknek határidőben szíveskedjenek eleget tenni! 

Hétvégi, magabiztos 5-2 sikerével a tabella negyedik 
helyére lépett fel Dr. Tóth János együttese, így megye I-
es gárdánk szép sikerrel búcsúzott a hazai közönség-
től. Ahhoz, hogy az előkelő helyezést meg tudják tarta-
ni Kozmáéknak, szombaton Dorozsmán kell jó ered-
ményt elérni. A mérkőzés 17 órakor kezdődik majd ide-
genben. U19-es gárdánk ugyanezen a helyszínen, de 15 
órakor mérkőzik meg a tavasszal remekül szereplő ha-
zaiakkal. Az elmúlt hétvége legnagyobb eseménye volt, 
hogy U17-es együttesünk 100%-os teljesítménnyel 
megnyerte a bajnokságot, ráadásul a gólkirályi címet 
is helyi játékos szerezte meg Tanács Olivér személyé-

Dorozsmán	játszanak	megye	I-seink	
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Képviselői	fogadóóra	28-án					

Elvétve	felhős

BAJNOK	LETT	AZ	U17-ES	BORDÁNYI	FOCICSAPAT		

BALOGH	FERENC	VÁRJA	A	HELYBÉLI	LAKOSOKAT

ben. U14-es gárdánk legutóbb Makón nyert, az utol-
só bajnoki mérkőzés időpontja egyenlőre még az 
időjárás miatt egyeztetés alatt van. Megyei III. osz-
tályú tizenegyünk vasárnap 17 órakor Ruzsán lép 
pályára, női felnőtt csapatunk vasárnap 14.30-kor a 
Szegedi VSE ellen lép pályára. Női U18-as lányaink 
hírlevelünk megjelenése előtti napon, csütörtökön 
mérkőztek meg a Nagymágoccsal. Az eredményü-
ket következő számunkban jelentetjük meg.
Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!! 

Balogh Ferenc önkormányzati képviselő május 28-
án, kedden 17 és 18 óra között tartja soron követke-
ző képviselői fogadóóráját a Faluházban. Minden 
érdeklődőt szeretettel vár, forduljanak hozzá biza-
lommal.

Apróhirdetés: 2,6 ha szántó Bordánytól 2 km-re 
Üllés felé, főúttól 500 méterre, könnyen megközelít-
hető helyen eladó. Érdeklődni Vidéki Csabánál a  
+36 30/9-255-203-as telefonszámon lehet!
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Energiatakarékossági	fórumok
GYAKORLATBAN	IS	ALKALMAZHATÓ	ISMERETEK
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