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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Az idén elmarad a PünkösdFeszt - várhatóan
ősszel lehet csak nagyrendezvényt tartani
A má jus 31. é s jú nius 1. kö zö tt tervezett idei Pü nkö sdFeszt elnevezé sű falunapi rendezvé ny elmarad, hiszen az é rvé nyben lé vő kormá nyzati dö nté s augusztus kö zepé ig nem teszi lehető vé a ké tszá z fő né l nagyobb ré szvé tellel zajló rendezvé nyek megtartá sá t mé g szabadté ren sem.
A szervező k minden korá bbi, az erre az idő pontra tervezett programot tö rö ltek má r a veszé lyhelyzet kihirdeté sé t kö vető en, hiszen bizonytalan volt a megrendezé s lehető sé ge, ıǵy nem kerü ltek az egyes programelemek, illetve elő adó k sem elő zetesen lefoglalá sra.
Jelenleg ú gy lá tszik, hogy leghamarabb majd csak
szeptember elejé n a hagyomá nyos kecskeverseny é s
helyi ıźek fesztivá lja lesz az az alkalom, ahol má r korlá tozá sok né lkü l ré szt tudnak venni a bordá nyiak egy
faluszintű szabadté ri programon. A tervek szerint a
nap dé lelő ttje a hagyomá nyos kecské s programró l, a
dé lutá ni program pedig a kulturá lis kavalká dró l szó l
majd. A telepü lé s augusztus 7-é n ü nnepli alapıt́á sá nak hetvenedik é vforduló já t. Ez a nap lehet a jö vő ben a Falu Napja. Erre az alkalomra emlé knapot szerveznek
majd, melynek ré szleteirő l is ké ső bb kapunk tá jé koztatá st a Faluhá z munkatá rsaitó l.

Sikeres pályázat a bordányi erdő megújítására
A vidé kfejleszté si program kereté n belü l az erdei ö kosziszté má k ellená lló ké pessé gé nek é s kö rnyezeti é rté ké nek
nö velé sé t cé lzó beruhá zá sok tá mogatá sá ra jelent meg felhıv́á s mé g 2017-ben, amelyre annak idejé n a bordá nyi
ö nkormá nyzat is ké relmet nyú jtott be. A napokban é rkezett a jó hıŕ, hogy a falu tulajdoná ban á lló bordá nyi erdő
teljes erdő szerkezet á talakıt́á sá ra ö nkormá nyzatunk 8912 euró (kö rü lbelü l 3 119 200 Ft) tá mogatá st nyert.
A há rom erdő ré szletbő l á lló terü let ú gynevezett 1A ré szlete hatalmas helyi kö zö ssé gi é rté kkel bıŕ, tö bbek kö zö tt a
ré gen itt tartott majá lisok miatt is. Ez az erdő terü let ma sajnos teljesen elö regedett, sok benne a
kidő lt, kiszá radt fa - azt is mondhatjuk, hogy balesetveszé lyes -, ıǵy teljesen alkalmatlan kö zö ssé gi
rendezvé nyek tartá sá ra, de pé ldá ul mé g bemutató
cé lú ó vodai-iskolai foglalkozá sok megtartá sá ra sem
haszná lható .
A munká latok megkezdé sé re az jö vő é vben kerü l
sor. Bizonyos terü letek sajnos az é rvé nyes erdő tervi elő ıŕá s alapjá n tarvá gá sra kerü lnek, de lehető sé g van hagyá sfacsoportok kialakıt́á sá ra, megtartá sá ra, kvá zi tanú fa-, illetve tá jké pi é s hagyomá nytiszteleti okokbó l. Ezen terü letek meghatá rozá sa,
egé szsé gü gyi alkalmassá gi vizsgá lata, kijelö lé se
vá rható an mé g az idei é v vé gé ig megtö rté nik. A
szé leken hatá ros erdő ré szletek tá jké pileg felé rté kelő dnek, mivel azok takará sá ban elvé gezhető a fakitermelé s é s
erdő sıt́é s.
A tervek szerint a szerkezetvá ltá st kö vető en egy olyan parkerdő jö het lé tre, amelyet ú jbó l birtokba vehetnek a
bordá nyiak kö zö ssé gi programjaik megszervezé sé re, egyé ni vagy csalá di kirá ndulá sokra egyará nt.

A NAK őszre halasztotta a tagdíjbevallást és -fizetést

A kormá ny á ltal kihirdetett veszé lyhelyzetre tekintettel é s az azzal ö sszefü ggé sben meghozott gazdasá gi
dö nté sekkel ö sszhangban a Nemzeti Agrá rgazdasá gi
Kamara orszá gos elnö ksé ge a 2020 ő szi idő szakra halasztotta tagjainak 2020-as tagdıj́bevallá sá t é s -fizeté sé t. A kö ztestü let ezzel is segıt́eni kıv́á nja tagjait a gazdasá gi nehé zsé gek á thidalá sá ban. A hatá ridő -vá ltozá sok pontos dá tumá ró l idő ben tá jé koztatjá k majd a tagokat. Tová bbi informá ció é rt hıv́ja falugazdá szá t, Tó th
Andrá st a 30/327-3077-es telefonszá mon.
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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Kézfertőtlenítő automaták az
intézményekben
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata ö sszesen 10 db
ú gynevezett é rinté s né lkü li ké zfertő tlenıt́ő automatá t
szerzett be annak é rdeké ben, hogy az inté zmé nyi nyitá st kö vető en is minden, az inté zmé nyekbe é rkező haszná lja azt aká r a koronavıŕus já rvá ny, aká r a ké ső bbi influenzaszerű já rvá nyok sorá n a vıŕusok terjedé sé nek
megakadá lyozá sa é rdeké ben. Ilyen ké szü lé ket helyeztek el az ó vodá ban, a szociá lis kö zpontban, a faluhá zban,
a sportcsarnokban é s a polgá rmesteri hivatalban is. Az inté zmé nyek egy-egy digitá lis lá zmé rő t is kaptak, ıǵy ellenő rizni tudjá k az oda é rkező k testhő mé rsé kleté t, é s csak
azokat engedik majd be, akiknek nincs hő emelkedé se,
lá za. Ké rjü k a bordá nyiakat, hogy az inté zmé nyekbe lá togató k é s az ott dolgozó k egé szsé gvé delme é rdeké ben
haszná ljá k a kihelyezett eszkö zö ket! Tová bbra is vigyá zzunk egymá sra!

Vegyen termőföldet Bordányban
Folytató dik a Nemzeti Fö ldalapba tartozó á llami fö ldek
é rté kesıt́é se a gazdá k szá má ra. Az eladá sra kın
́ á lt, 3 hektá r alatti terü letek kö zü l Bordá nyban ö sszesen 37 darab
fö ld kerü lt meghirdeté sre, melyre 2020. jú nius 10-ig lehet pá lyá zni. A meghirdetett fö ldekre bá rki tehet vé teli
ajá nlatot, az é rté kesıt́é s pedig elektronikus ú ton zajlik
az NFK honlapjá n elé rhető Elektronikus Pá lyá zati Rendszerben (EPR). Egy hektá ros mé retig a nem fö ldmű ve-
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Bölcs u. 34. Telefonszám: 70/466-1265

Kedves Jegyvá sá rló k! Az elmú lt idő szakban nagyon sok
egyezteté st, elő zetes munká t vé geztü nk annak é rdeké ben, hogy a kialakult já rvá nyü gyi helyzet miatt a bordá nyi Rú zsa Magdi koncertnek egy tartható , ú j idő pontot
talá ljunk. Alapvető en egy nyá rindıt́ó programot terveztü nk elő zetesen is, rá adá sul a szakemberek szeptemberoktó berre vizioná ljá k a já rvá ny má sodik szakaszá t, ezé rt
a produkció munkatá rsaival ú gy dö ntö ttü nk, hogy a jö vő nyarat indıt́juk kö zö sen veletek, remé ljü k addigra
minden problé ma megoldó dik é s vé gre felhő tlenü l tudunk bulizni Bordá nyban. Szó val az ú j idő pont 2021. jú nius 19. (szombat), 21.00.
A korá bban megvá sá rolt jegyek automatikusan é rvé nyesek lesznek az ú j idő pontra is, ıǵy ezekkel kü lö n teendő
nincs. Termé szetesen szeretné nk korrektü l eljá rni, ezé rt
ha valakinek mé gsem megfelelő az ú j idő pont, vagy valamilyen okná l fogva szeretné visszavá ltani a jegyé t akkor 2020. má jus 20-tó l jú nius 18-ig 30 napja lesz arra,
hogy jelezze erre vonatkozó igé nyé t. Ké rjü k ezzel kapcsolatosan elő zetesen kü ldjö n e-mailt a bordanysport
kor@gmail.com e-mail cım
́ re. A szervező k nevé ben, ü dvö zlettel:
Kiss-Patik Péter, sportkör elnök

sek is vá sá rolhatnak fö ldet, é s ezen mé rethatá rig az
ingatlanok é rté kbecslé sé nek kö ltsé gé t is az á llam á llja. Egy é s há rom hektá r kö zö tti mé retű fö ldre, illetve
tulajdoni há nyadra pedig csak fö ldmű ves tehet ajá nlatot. A kın
́ á lt terü letek elhelyezkedé sé rő l bő vebben a
http://www.kincsekanapalatt.hu/kataszter/ oldalon
lehet tá jé kozó dni a telepü lé s é s a helyrajzi szá m megadá sá t kö vető en. A teljes pá lyá zati hirdetmé ny, illetve
az eladá sra kın
́ á lt helyi terü letek listá ja a bordany.com
oldalon é rhető el.

Háztartási varrógép JAVÍTÁS és szervíz.
Elérhetőségek: Papp Géza, Szeged - Kiskundorozsma,

Új időpontra tűzték ki a Rúzsa
Magdi koncertet
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