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Hetedhét	Cekkeres	néven	új	helyi	márkát	vezetnek	be	a	térségben,	amelyhez	Bordány	is	csatlakozott.	A	ru-
zsai	önkormányzat	által	koordinált	projekt	a	ruzsai,	bordányi,	öttömösi,	pusztamérgesi,	üllési,	zákányszéki	
termékek	piacra	jutását,	értékesítését	segíti.	Az	ezzel	kapcsolatos	tájékoztató	előadásra	március	10-én	ke-
rült	sor	a	bordányi	Faluház	nagytermében,	ahová	közel	ötven	bordányi	és	üllési	gazda	érkezett.	A	tájékozta-
tón	Tanács	Gábor	polgármester	köszöntötte	az	egybegyűlteket,	majd	Sánta	Gizella,	Ruzsa	község	polgármes-
tere	 ismertette	 településük	 pályázati	 programját,	
amelynek	nagyon	fontos	eleme,	hogy	a	ruzsai	ter-
melők	mellett	a	bordányi,	üllési,	pusztamérgesi,	öt-
tömösi,	zákányszéki	mezőgazdasági	tevékenységet	
folytató	gazdálkodóknak,	őstermelőknek,	kisterme-
lőknek	és	vállalkozóknak	is	hamarosan	lehetősége	
nyílik	arra,	hogy	a	helyben	megtermelt,	előállított	
termékeiket	egy	közös,	térségi	márka	alatt	értéke-
sítsék.	A	projekt	megvalósításával	egy	olyan	térségi	
márka	jön	létre,	mely	a	települések	határain	túl	is	
értékesítési	 lehetőséget	biztosít	a	csatlakozóknak.	
A	program	megvalósításában	az	EMKA	Tanácsadó	
Kft.	segíti	az	önkormányzatokat.	Herperger	Babett	
volt	az,	aki	a	helyi	márkáról	tartott	előadásában	bemutatta	a	„Hetedhét	cekkeres“	gazdáknak	nyújtott	lehető-
ségeit.	Mivel	cégük	már	három	helyi	márka	létrehozásában	is	segédkezett,	az	a	tapasztalatuk,	hogy	a	zöldség,	
gyümölcs,	méz,	állati	eredetű	termékek,	feldolgozott	termékek,	kézműves	termékek	a	leggyakrabban	meg-
termelt	vagy	előállított	termékek,	amelyekkel	csatlakoznak	egy-egy	márkához.	A	feltétel	az,	hogy	helyben	
termelt	legyen,	ha	pedig	feldolgozott	termékről	van	szó,	akkor	minimum	50%-ban	helyi	alapanyagból	ké-
szüljön.	Az	érdeklődők	már	akár	a	helyszínen	is	jelezhették	csatlakozási	szándékukat,	de	nagyon	sokan	elvit-
ték	az	ehhez	szükséges	nyomtatványt.	Aki	lemaradt	a	tájékoztatóról,	de	még	szeretne	csatlakozni,	a	Faluház	
ügyfélpultjánál	kérhet	csatlakozási	nyilatkozatot,	amelyet	legkésőbb		a	hónap	végéig	kell	visszajuttatniuk.

MÁR	TÖBB	MINT	EGY	HÓNAPJA	ÚJ	TÉRSÉGI	MÁRKA	BEVEZETÉSÉN	DOLGOZNAK	A	SZAKEMBEREK

Hetedhét	cekkeres	lesz	a	közös	helyi	márka	neve

A	környezetterhelési	díjról	szóló	2003.	évi	LXXXIX.	
törvény	rendelkezik	a	településen	kötelezően	beve-
zetendő	talajterhelési	díjra	vonatkozó	szabályokról,	
amelynek	 rendelkezéseinek	 megfelelően	 önkor-
mányzatunk	is	kötelezővé	tette	Bordányban	a	talaj-
terhelési	díj	fizetési	kötelezettséget.	Az	erről	szóló	 	
rendelet	még	2016.	január	1-jén	lépett	hatályba.	Ta-
lajterhelési	díjat	mindenkinek	fizetnie	kell,	aki	a	mű-
szakilag	rendelkezésre	álló	közcsatornára	nem	kö-
tött	rá,	illetve	akinél	a	2016.	év	közben	történt	a	rá-
kötés.	Ez	esetben	eddig	az	időpontig	időarányosan	
kell	az	éves	fogyasztás	alapján	a	talajterhelési	díjat	
megfizetni.	A	talajterhelési	díj	összegét	úgy	tudják	a	
legegyszerűbben	 kiszámolni,	 ha	 a	 vízmérő	 órán	
mért	fogyasztott	víz	köbméterben	mért	mennyisé-
gét	 beszorozzák	 1800	Ft-tal,	 ami	 egyébként	 közel	

hatszorosa	annak	az	összegnek,	mint	amit	a	csator-
nahasználatért	 alapesetben	 fizetni	 kell.	 Tehát	 aki	
nem	köt	rá	mielőbb	a	közcsatornára	és	ezzel	folya-
matosan	szennyezi	a	környezetet,	jelentősen	többet	
fizet,	mint	aki	már	megvalósította	az	otthoni	beru-
házást.	 Természetesen	 a	 talajterhelési	 díj	 alapja	
csökkenthető	azzal	a	számlákkal	igazolt	mennyiség-
gel,	amelyet	a	meglévő	szennyvíztárolóból	hivatalo-
san	 elszállíttattak.	 A	 szennyvízelhelyezéshez	 kap-
csolódó	talajterhelési	díjat	az	adott	naptári	évre	vo-
natkozóan	önbevallással	kell	bevallani	és	megállapí-
tani,	valamint		megfizetni	jelen	esetben		március	31-
ig!	 Ennek	 teljesítéséhez	 szükséges	 nyomtatvány	 a	
Bordányi	Polgármesteri	Hivatalban	kérhető,	vagy	a	
www.bordany.com	honlapról	letölthető.	A	késedel-
mes	bevallás	fizetési	bírságot	von	maga	után!

BEVALLÁST	KELL	KÉSZÍTENI	ÉS	BE	IS	KELL	FIZETNI	A	TALAJTERHELÉSI	DÍJAT	A	HÓNAP	VÉGÉIG!
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Helyi	termék	fórum	a	Faluházban



mezőnyben	található	Kistelek	együttesét.	Első	osztály-
ban	 szereplő	 felnőtt	 együttesünk	 ugyanebben	 az	 idő-
pontban	Dorozsmán	játszik	bajnokit,	míg	a	Bordány	II	
vasárnap	15	órától	a	Csongrád	II	vendége	lesz.

A	FUTÓKÖR	TAGJAI	SEGÍTENEK	A	FELKÉSZÜLÉSBEN

Eddzünk	 közösen	 a	 félmaratonra
A	Bordány	Sportkör	az	idén	negyedik	alkalommal	ren-
dezi	meg	április	22-én	a	Homokhát	félmaraton	futóver-
senyt,	21,1	kilométer,	illetve	10,5	km	távokon.	A	gyere-
kek	érdeklődése	miatt	az	egyesület	vezetősége	úgy	dön-
tött,	hogy	a	Futókör	tagjai	szakmai	segítséget	nyújtanak	
a	versenyre	való	felkészülésben.	Március	23-án,	csütör-
tökön	16	órakor	és	március	26-án,	vasárnap	15	órakor	
várják	szeretettel	a	gyerekeket	és	felnőtteket	a	település	
Szeged	felőli	szélén	lévő	Aro	bolt	előtt.	Az	edzések	a	ke-
rékpárúton	történnek	hat	héten	át	a	verseny	 időpont-
jáig.	Javasoljuk	a	futócipő	beszerzését,	mely	egy	szám-
mal	nagyobb	legyen,	mint	a	gyerek	lába.	Erre	azért	van	
szükség,	hogy	óvjuk	a	gyerekek	ízületeit,	lábait,	derekát.	
Ruházatuk	 kényelmes,	 réteges	 legyen.	 A	 versenyre	 a	
bordanysk.hu	honlapon	lehet	nevezni,	bővebb	informá-
cióért	forduljon	a	Futókör	tagjaihoz:	Sólyáné	Sárközi	Ág-
neshez,	Borbély	Imréhez,	Kiss	Edinához,	Lázár	Róbert-
hez	vagy	Révész	Istvánhoz.

LECSERÉLHETIK	A	MEGHIBÁSODOTT	KÉSZÜLÉKET

Vércukormérő	most	ingyenesen	
Szerkesztőségünk	figyelmét	Dr.	Frányó	Ildikó	háziorvos	
hívta	fel	a	cukorbetegek	számára	fontos	akcióra.	Jó	hír,	
hogy	a	Bordányi	Faluházban	március	21-én	14:20	és	15	
óra	között	ingyenesen	lecserélhetik	régi	vagy	meghibá-
sodott	készülékeiket	egy	új	Dcont	Trend	típusú	készü-
lékre!	Az	akcióban	kizárólag	diagnosztizált,	orvosi	keze-
lés	alatt	álló	diabéteszben	szenvedő	betegek	vehetnek	
részt.	Amennyiben	személyesen	nem	tud	megjelenni	a	
cserét	családtagja	vagy	ismerőse	is	elvégezheti,	ha	ren-
delkezik	a	megfelelő	adatokkal,	így	nevével,	lakcímével,	
születési	idejével	és	a	diabétesz	kezdeti	időpontjával.	

SOK	NÉZŐ	LÁTOGATOTT	KI	A	MAKÓ	ELLENI	MECCSRE

Szombaton	Dorozsmán	játszunk

Nagyszámú,	közel	háromszáz	néző	előtt	léptek	pályára	a	
Foliaplast-Bordány	SK	megyei	I.	osztályban	szereplő	lab-
darúgói	az	elmúlt	hétvégén.	A	focira	kiéhezett	bordányi	
szurkolókat	a	Makó	elleni	ütközet	mellett	számos	családi	
program	várta,	így	a	zord	időjárásban	is	sok	kisgyerek	
választotta	az	arcfestést,	a	nőnapi	hétvége	keretében	pe-
dig	 a	 hölgyeket	 az	 ingyenes	 belépés	 mellett	 egy-egy	
virággal	 is	 köszöntötték.	A	mérkőzésre	 visszatérve	 el-
mondható,	hogy	az	első	félidőben	mezőnyfölényben	ját-
szott	a	hazai	együttes,	több	helyzetet	is	kialakított	a	Bor-
dány,	de	nem	sikerült	ezeket	gólra	váltani.	A	második	fél-
idő	elején	egy	szöglet	után	szerezte	meg	a	vezetést	a	ma-
ros-parti	gárda,	Sirokmán	lőtt	a	kapuba.	Ekkor	rövid	idő-
re	átvette	az	irányítást	a	Makó,	helyzeteket	alakítottak,	
azonban	a	hazai	védelem	Szűcs	Marcell	vezérletével	állta	
a	 sarat.	 A	 végén	 nem	 sok	 hiányzott	 az	 egyenlítéshez,	
derekasan	küzdöttek	Hódi	Mihály	 fiai,	de	ezúttal	pont	
nélkül	maradtak.	Hódi	Mihály	így	értékelt	a	meccs	után:	
„Az	első	félidőben	fölé	nőttünk	a	bajnokságra	törő	Makó-
nak,	 helyzetben,	 akarásban	 és	 küzdésben	 is.	 A	második	
félidőben	egy	pillanatnyi	rövidzárlat	után	szögletből	kap-
tunk	egy	talált	gólt,	ami	el	is	döntötte	a	három	pont	sor-
sát.	 Abszolút	 nem	 érdemeltünk	 vereséget.	 Köszönjük	 a	
nagyszámú	 közönségünk	 biztatását,	 dolgozunk	 tovább,	
hogy	a	következő	időszakban	is	kiszolgáljuk	őket.”	Ifjúsági	
együttesünk	 szintén	 egy	 gólos	 vereséget	 szenvedett	 a	
Nagymágocs	 csapatától.	 A	 mai	 napon,	 azaz	 pénteken	
U19-es	csapatunk	Szőregen	meccsel,	míg	szombaton	15	
órától	női	focistáink	hazai	környezetben	fogadják	az	él-
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dány,	de	nem	sikerült	ezeket	gólra	váltani.	A	második	fél-
idő	elején	egy	szöglet	után	szerezte	meg	a	vezetést	a	ma-
ros-parti	gárda,	Sirokmán	lőtt	a	kapuba.	Ekkor	rövid	idő-
re	átvette	az	irányítást	a	Makó,	helyzeteket	alakítottak,	
azonban	a	hazai	védelem	Szűcs	Marcell	vezérletével	állta	
a	 sarat.	 A	 végén	 nem	 sok	 hiányzott	 az	 egyenlítéshez,	
derekasan	küzdöttek	Hódi	Mihály	 fiai,	de	ezúttal	pont	
nélkül	maradtak.	Hódi	Mihály	így	értékelt	a	meccs	után:	
„Az	első	félidőben	fölé	nőttünk	a	bajnokságra	törő	Makó-
nak,	 helyzetben,	 akarásban	 és	 küzdésben	 is.	 A	második	
félidőben	egy	pillanatnyi	rövidzárlat	után	szögletből	kap-
tunk	egy	talált	gólt,	ami	el	is	döntötte	a	három	pont	sor-
sát.	 Abszolút	 nem	 érdemeltünk	 vereséget.	 Köszönjük	 a	
nagyszámú	 közönségünk	 biztatását,	 dolgozunk	 tovább,	
hogy	a	következő	időszakban	is	kiszolgáljuk	őket.”	Ifjúsági	
együttesünk	 szintén	 egy	 gólos	 vereséget	 szenvedett	 a	
Nagymágocs	 csapatától.	 A	 mai	 napon,	 azaz	 pénteken	
U19-es	csapatunk	Szőregen	meccsel,	míg	szombaton	15	
órától	női	focistáink	hazai	környezetben	fogadják	az	él-
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