
Bordány Nagyközség O� nkormányzata az idei évben is remek program lehetőségeket kıńál a nyári szünet idejére 
az általános- és középiskolás fiataloknak. Lapzártakor a Médiatábor, a Nyári Napközis és Faluvédő Tábor, a Kucko-
ló Tábor, a Divattábor és a Ficánka U� szótábor teljesen megtelt. 
Ettől függetlenül nem kell teljesen elcsüggedni azoknak, akik még 
nem találták ki mit is csináljon gyermekük a nyári szünidőben.
Az augusztus 9-13. között tartandó Kincskereső Táborba (hit-
tantábor) még két szabad hely volt, melynek részvételi dıj́a 
12.000 Ft. Tájékoztatás Gábor Tamás hittanártól (30/479-98 
40) és Bálintné Gyuris A� gnestől (30/907-3654) kérhető.
A görkorcsolya Tábor július 12-16. és augusztus 09-13. között 
még mindig tudja fogadni a fiatalok jelentkezését. A tábor dıj́a 
14.000 Ft/hét vagy 3.500 Ft/nap. Fizetés a tábor helyszıńén. 
Táborvezető: Lavner Endre okleveles görkorcsolya oktató. Je-
lentkezni a Faluház 62/588-516-os illetve a 30/965-0771 elér-
hetőségein lehet. További infó: 20/555-3333.
A Lurkó Sziget Nyári Táborába is van még szabad hely, ami jú-
lius 26-30. kerül megrendezésre, ami nem „csak” gyerekfelügye-
letet kıńál, hanem élménydús programokat, jóleső kikapcsoló-
dást, rengeteg játékot és szórakozást. A várt korosztály kb. 5-12 
év. Részvételi dıj́: 24.000 Ft/fő. E� rdeklődni és jelentkezni Husz-
táné Rózsa Krisztina táborszervezőnél lehet a 30/953-3183-as 
telefonszámon vagy az info@lurkosziget.hu e-mail cıḿen.
A foci kedvelők sem maradtak le településünk első számú Nyári 
Focitáboráról, ami augusztus 02. és 05. között Bordányban, augusztus 06-08. között pedig  Balatonfűzfőn lesz 
megtartva,  ahol az edzések mellett részt vesznek az ott szervezett focikupán is. 5-14 éves korig várják a résztvevő 
fiúkat és lányokat. Részvételi dıj́: 12.000 Ft/fő (hétfőtől-csütörtökig), 18.000 Ft/fő (péntek-vasárnap). Jelentkezni 
a Bordány Sportkör online felületein lehet, további információ Kiss-Patik Pétertől kérhető a 30/747-2068-as 
telefonszámon.
Azok, akik szıv́esen foglalkoznak festékkel, zsıŕkrétával, ragasztóval, papıŕral és egyéb anyagokkal még jelent-
kezhetnek az augusztus 02-06. között zajló Kézműves Táborba. Ide 2-8. osztályos gyerekek jelentkezését várják. 
A tábor költsége 14.000 Ft/fő. Jelentkezni a 62/588-516-os illetve a 30/965-0771-es telefonszámon lehet.
A „Mozdulj rá!” nyári napközis táborba olyan 5-10 éves gyerekeket várnak augusztus 02-06. között, akik sze-
retnek mozogni és játszani. A tábor programjában szerepel: játékos mozgás, túrázás, kirándulás és kreatıv́ kéz-
műves foglalkozások. A tábor költsége 15.000 Ft/fő. E� rdeklődni és jelentkezni lehet Mészárosné Gyuris Zsuzsan-
nánál a 30/850-4743-as vagy Veszelkáné Czékus Erikánál a 30/578-9195-ös telefonszámokon.
A táborokról bővebb információt a bordany.com-on és a fentebb emlıt́ett elérhetőségeken kaphat.

Bordányi				Hírek
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Van	még	lehetőség	nyári	táborozásra

Jelentkezzen	házikedvencének	ingyenes	csippes
megjelölésére,	ivartalanítására,	védőoltására	
Településünkön is sok problémát okoznak a kóbor állatok. Nagyközségünk önkormányzatának lehetősége nyıĺik a 
Magyar Falu „Felelős állattartás elősegıt́ése” pályázatán támogatás igénylésére, hogy segıt́séget nyújtson a település 
lakóinak tulajdonában lévő ebek, macskák állatorvosi tevékenységet végző állatorvos által elvégzett ivartalanıt́tatá-
sára, ezzel egyidejűleg az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint mikrochippel történő megjelölésére.
Felhıv́om a Tisztelt állattartók figyelmét, hogy aki élni szeretne a pályázatban történő részvétellel, igényét 2021. jú-
lius 10. napjáig személyesen jelezze a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben (hétfő, kedd, csütörtök: 
08.00-16.00, péntek: 08.00-12.00), továbbá a Faluházban: kedd, csütörtök: 11-19, szerda, péntek: 8-16. A pályázat-
tal kapcsolatban bármilyen kérdés és észrevétel esetén, az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni: Polgármesteri 
Hivatal: e-mail: bordany@bordany.hu, tel.sz.: 62/588-510. Bővebb információt a bordany.com-on talál.
Tisztelt lakosok, kérem O� nöket, mint felelős állattartókat, hogy minél többen éljenek a lehetőséggel. Segıt́őkész 
együttműködésüket köszönöm!       							Tanács	Gábor	polgármester
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Őstermelői	tájékoztató
A bordányi gazdálkodóknak tájékoztató előadást tar-
tanak „O� stermelői rendszer változásai 2021-től” cıḿ-
mel a bordányi Faluházban. A részvétel regisztrációhoz 
kötött, amelyre http://bordany.com/index.php/gazda-
ugyek/ oldalon található űrlap kitöltéséhez vezető link 
segıt́ségével jelentkezhet. Az alábbi három időpont kö-
zül választhat 2021. június 16-án: 8.30, 10.30 és 13.30. 
Ezzel kapcsolatos kérdéseikre Tóth András falugazdász 
ad választ a +36 30/ 327 3077-es telefonszámon vagy a 
toth.andras2@nak.hu. e-mail cıḿen.

Te	Deum	és	emlékmű	megáldás
Június 13-án, vasárnap 9.30-kor kezdődő szentmise ke-
retében adunk hálát az elmúlt tanév minden öröméért, 
sikeréért és azért is, hogy Isten a nehézségeken és a ku-
darcokon is átsegıt́ett minket. Szeretettel várjuk a pe-
dagógusokat, diákokat és családtagokat.

Június 20-án, vasárnap a szentmise után 10.15-kor lesz 
A meg nem született gyermekek emlékművének ünne-
pélyes megáldása a templomkertben. A lelki felkészü-
léshez az abortusz megszűnéséért imádkozni hıv́juk a 
testvéreket. Június 11-től (péntek) kilencedet imádko-
zunk a templomban június 19-ig (szombat) a Jézus 
Szent Szıv́e litániát követően minden nap 16 órától.

A	Földhivatal	2021.	évi	ellenőrzési	
ütemterve
Az ellenőrzés tárgya: A mező- és erdőgazdasági műve-
lés alatt álló belterületi földek, külterületi termőföldek 
és termőföldnek nem minősülő kivett (utak, csatornák, 
beruházási területek, beruházási célterületek. stb) 
ingatlanokon a hasznosıt́ási kötelezettség, a mellék- és 
ideiglenes hasznosıt́ási kötelezettség teljesıt́ésének 
rendszeres ellenőrzése, teljesıt́és kikényszerıt́ése felhı-́
vással, szükség szerint földvédelmi bıŕság kiszabásával.
Az ellenőrzés eszköze: helyszıńi szemle, ortofotó (mű-
holdas felvételek). Az ellenőrzés ütemezése a 2021-es 
évben: 07.01., 07.22., 08.12., 09.02., 09.16., 10.07.
A hasznosıt́ási, ideiglenes hasznosıt́ási és mellékhasz-
nosıt́ási kötelezettség teljesıt́ésének ellenőrzése párhu-
zamosan halad a parlagfű fertőzöttség felderıt́ési munká-

lataival. Utóellenőrzés: 2021. szeptember 1. napjától 
szeptember 30-ig.
A részletes hirdetmény a honlapon olvasható, illetve a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Újabb	enyhítések	júniusban
Június 14-től már falunapot is lehet tartani, és a ko-
ronavıŕus ellen védett ember felügyelete alatt 18 év 
alattiak is részt vehetnek a zenés, táncos rendezvé-
nyeken - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Köz-
pont kedden a kormany.hu oldalon. Az erről szóló 
kormányrendelet-módosı́tások kedden jelennek 
meg a Magyar Közlönyben. O� tezer lakos alatti tele-
pülés szabadtéri falunapján védettségi igazolvány 
nélkül is részt lehet venni, de ott legfeljebb 1500 em-
ber tartózkodhat egy időben - ıŕták.

Mozgáskorlátozott	gyűlés
Június 16-án gyűlést tart a mozgáskorlátozottak szer-
vezete. Jó idő esetén a Faluház szabadtéri csarnoká-
ban, ahova mindenkit szıv́esen várnak. Rossz idő ese-
tén kizárólag védettségi igazolvánnyal az előıŕáso-
kat betartva a házasságkötő teremben.
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