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Tanács	Gábor	polgármester	úr	Ruzsán	tett	látogatást,	ahol	közreműködésével	debütált	a	Hetedhét	Cekkeres	
márkanév	április	27-én.	Mint	azt	már	korábbi	cikkünkben	olvashatták,	Ruzsa	Község	vezetésével	Bordány,	
O� ttömös,	 Pusztamérges,	 U� llés	 és	 Zá-
kányszék	 összefogásával	 valósulhatott	
meg	eme	új	kezdeményezés	olyan	célból,	
hogy	helyzetbe	hozzák	saját	termelőiket	
a	piacon.	Ugyanis	a	Hetedhét	Cekkeres	
védjeggyel	forgalmazni	kıv́ánt	helyi	ter-
mékek	 kedvezőbb	 eladási	 mutatókat	
produkálhatnak,	hisz	a	termelők,	vállal-
kozók,	 gazdálkodók	 az	 eddigieknél	 je-
lentősebb	 marketingtámogatással	 tud-
nak	 piacra	 lépni.	 A	 jövedelemtermelő	
képesség	mellett	 a	 települések	 ismert-
sége	is	növekedhet	a	márka	bevezetésé-
nek	 köszönhetően.	 Maga	 a	 cekker	 szó	
mára	már	egy	kevésbé	ismert,	nosztalgi-
kus	eszköz,	de	nagyanyáink	még	elősze-
retettel	vették	kezükbe.	A	hétvégi	piaco-
lások	elengedhetetlen	eszköze	volt	ez	a	hálós	bevásárlótáska,	mely	mindent	egyben	tartott,	összefogott,	amit	
beledobtak.	Ez	a	példátlan	összefogás	áll	a	Hetedhét	Cekkeres	márka	létrehozása	mögött	is,	minden	bizony-
nyal	a	világ	legnagyobb	cekkerét	megalkotva.	A	hat	település	döntéshozói	nemcsak	egy-egy	települést	„dob-
tak	be”	ebbe	a	cekkerbe,	hanem	számos	olyan	terméket	is,	melyet	legalább	50%-ban	az	emlıt́ett	helységeken	
állıt́ anak	elő,	legyen	szó	zöldségekről,	gyümölcsökről,	befőttekről,	húsfélékről,	tej-,	vagy	akár	kézműves	ter-
mékekről.	Továbbá	ezen	a	napon	lehullott	a	lepel	a	védjegy	Cekkernagyijáról,	a	márkához	csatlakozó	gazdák	
pedig	megpakolták	termékeikkel	a	cekkerbuszt,	ami	megtette	első	értékesıt́ő	körútját.	A	fejlesztés,	melyhez	
folyamatosan	érkeznek	a	helyi	termelők	csatlakozási	kérelmei,	a	Földművelésügyi	Minisztérium	által	meg-
hirdetett	Tanyafejlesztési	programban,	a	„tanyák,	valamint	a	tanyás	térségek	megőrzése	és	fejlesztése	érde-
kében	a	települési	és	térségi	fejlesztések	támogatására”	cıḿű	pályázati	kiıŕás	keretében	valósul	meg.

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

Lehullott	a	lepel	a	védjegy	Cekkernagyijáról

A	2016-2017-es	tanév	számos	változást	hoz	mind	az	
érettségiző	diákok	mind	a	vizsgáztatásban	résztvevők	

számára.	Ebben	a	tanévben	elő-
ször	 lehet	 illetve	kell	 érettségi	
vizsgát	tenni	a	szakmai	ágazati	
és	 ágazaton	 kıv́üli	 vizsgatár-
gyakból	emelt	és	középszinten	
is.	Csongrád	megye	9	települé-
sén	 összesen	4920	diák	 érett-
ségizik	 hétfőtől	 –	 a	 legtöbben	
Szegeden,	összesen	3265-en.	A	
jelentkezések	alapján	összesen	

69	tárgyból	18009	vizsga	zajlik	majd	a	május	5-től	jú-

nius	 30-ig	 tartó	 vizsgaidőszakban.	 A	 vizsgaidő-
szak	első	napján	a	nemzetiségi	nyelv	és	irodalom	
vizsgatárgy	ıŕásbeli	vizsgái	kerülnének	megszer-
vezésre,	mivel	azonban	Csongrád	megyében	nincs	
ilyen	középiskola,	ıǵy	az	itteni	érettségik	a	magyar	
nyelv	és	irodalom	vizsgatárggyal	2017.	május	8-
cal	indulnak.	A	jelentkezések	lapján	15869	közép-
szintű	és	2140	emelt	szintű	vizsgára	kerül	sor.	Az	
érettségit	vezető	vizsgabizottsági	elnökök	 felké-
szıt́ése	 megtörtént,	 melynek	 során	 a	 kétszintű	
érettségi	vizsgarendszer	legfontosabb	elemeit	te-
kintették	át	a	szakemberek,	kiemelve	a	jogszabá-
lyi	változásokat;	valamint	tájékoztatást	kaptak	az	
aktuális	megyei	 adatokról,	 a	 vizsgaszervezéssel	
kapcsolatos	 elvárásokról.	 Sok	 sikert	 kıv́ánunk	
minden	kedves	érettségiző	olvasónknak!

MÁJUS	5-TŐL	JÚNIUS	30-IG	TART	A	VIZSGAIDŐSZAK		

Megkezdődött	az	érettségi

Tanács	Gábor	polgármester	úr	Ruzsán	tett	látogatást,	ahol	közreműködésével	debütált	a	Hetedhét	Cekkeres	
márkanév	április	27-én.	Mint	azt	már	korábbi	cikkünkben	olvashatták,	Ruzsa	Község	vezetésével	Bordány,	
O� ttömös,	 Pusztamérges,	 U� llés	 és	 Zá-
kányszék	 összefogásával	 valósulhatott	
meg	eme	új	kezdeményezés	olyan	célból,	
hogy	helyzetbe	hozzák	saját	termelőiket	
a	piacon.	Ugyanis	a	Hetedhét	Cekkeres	
védjeggyel	forgalmazni	kıv́ánt	helyi	ter-
mékek	 kedvezőbb	 eladási	 mutatókat	
produkálhatnak,	hisz	a	termelők,	vállal-
kozók,	 gazdálkodók	 az	 eddigieknél	 je-
lentősebb	 marketingtámogatással	 tud-
nak	 piacra	 lépni.	 A	 jövedelemtermelő	
képesség	mellett	 a	 települések	 ismert-
sége	is	növekedhet	a	márka	bevezetésé-
nek	 köszönhetően.	 Maga	 a	 cekker	 szó	
mára	már	egy	kevésbé	ismert,	nosztalgi-
kus	eszköz,	de	nagyanyáink	még	elősze-
retettel	vették	kezükbe.	A	hétvégi	piaco-
lások	elengedhetetlen	eszköze	volt	ez	a	hálós	bevásárlótáska,	mely	mindent	egyben	tartott,	összefogott,	amit	
beledobtak.	Ez	a	példátlan	összefogás	áll	a	Hetedhét	Cekkeres	márka	létrehozása	mögött	is,	minden	bizony-
nyal	a	világ	legnagyobb	cekkerét	megalkotva.	A	hat	település	döntéshozói	nemcsak	egy-egy	települést	„dob-
tak	be”	ebbe	a	cekkerbe,	hanem	számos	olyan	terméket	is,	melyet	legalább	50%-ban	az	emlıt́ett	helységeken	
állıt́ anak	elő,	legyen	szó	zöldségekről,	gyümölcsökről,	befőttekről,	húsfélékről,	tej-,	vagy	akár	kézműves	ter-
mékekről.	Továbbá	ezen	a	napon	lehullott	a	lepel	a	védjegy	Cekkernagyijáról,	a	márkához	csatlakozó	gazdák	
pedig	megpakolták	termékeikkel	a	cekkerbuszt,	ami	megtette	első	értékesıt́ő	körútját.	A	fejlesztés,	melyhez	
folyamatosan	érkeznek	a	helyi	termelők	csatlakozási	kérelmei,	a	Földművelésügyi	Minisztérium	által	meg-
hirdetett	Tanyafejlesztési	programban,	a	„tanyák,	valamint	a	tanyás	térségek	megőrzése	és	fejlesztése	érde-
kében	a	települési	és	térségi	fejlesztések	támogatására”	cıḿű	pályázati	kiıŕás	keretében	valósul	meg.

Hetedhét	Cekkeres	sajtótájékoztató	Ruzsán	(fotó:	Fodor	Szabolcs)



A	LAKOSSÁG	JAVASLATAIT	IS	VÁRJÁK	A	DÍJAZÁSRA

Ki	érdemes	a	díszpolgári	címre?
Bordány	Nagyközség	O� nkormányzata	minden	 év-
ben	 dı́szpolgári	 cı́met,	 és	 a	 településért	 végzett	
munkáért	kitüntető	cıḿeket	adományoz,	amelyeket	
községünk	ünnepén,	ünnepélyes	keretek	között	ad-
nak	 át	 a	 dıj́azottaknak.	 A	 Dıśzpolgári	 cıḿ,	 illetve	
„Bordány	Községért”	emlékérem	adományozásáról	
szóló	rendelet	szerint	cıḿ	adományozására	javas-
latot	tehetnek	 	Bordány	község	lakosai	is.	Az	ado-
mányozásra	vonatkozó,	indoklással	ellátott	javasla-
tokat	a	polgármesternek	kell	megküldeni.	Ameny-
nyiben	 javaslatot	 kıv́án	 előterjeszteni	 kérjük	 azt	
legkésőbb	2017.	május	12-ig	küldje	meg	levélben,	
vagy	elektronikus	üzenetben!

NÉPSZERŰ	VOLT	A	KOLBÁSZ	ÉS	A	PALACSINTA	IS

Megszenvedtünk	a	győzelemért		
Vasárnap	 sportmajális	 keretében	 fogadta	 a	 Folia-
plast-Bordány	SK	megyei	I-es	focicsapata	a	sereg-
hajtó	Szőreg	együttesét.	A	bordányi	focisták	csak	a	
lefújás	előtt	tudták	megszerezni	a	győzelmet,	gyen-
ge	 játékkal	 sikerült	bezsebelni	 a	három	pontot.	A	
mérkőzésre	egyébként	közel	háromszáz	néző	volt	
kıv́áncsi,	nagyon	sok	család	és	baráti	társaság	láto-
gatott	 ki	 a	 mérkőzésre,	 ahol	 kedvezményes	 áron	
sültkolbászt	és	palacsintát	is	ehettek	az	érdeklődők,	
este	hat	órától	pedig	játékos	feladatokban	is	részt	
vehettek	a	legkisebbek.	A	hétvégén	egyébként	női	
focistáink	 3-0-s	 vereséget	 szenvedtek	 az	 éllovas	
Békéscsabától,	fiú	ifistáink	ikszeltek	a	megerősıt́ett	
Balástyával,	 U14-esienk	 nyertek	 Szőregen,	 a	 női	
kézilabdásaink	 pedig	 25-23-as	 sikerrel	 kezdték	 a	
rájátszást!

A	HÁZIÁLLATOKAT	SZABADON	LEHET	ENGEDNI		

Feloldották	a	legeltetési	tilalmat
Tekintettel	arra,	hogy	a	rókák	veszettségének	mege-
lőzése	és	a	betegségek	leküzdése	érdekében	a	2017.	
tavaszi	 immunizálási	 időszak	 lezárult,	a	Csongrád	
Megyei	Kormányhivatal	Kisteleki	Járási	Hivatala	áp-
rilis	24.	napján	határozatban	döntött	a	korábban	el-
rendelt	ebzárlat	és	legeltetési	tilalom	feloldásáról.

TÜRELMÜKET	KÉRI	AZ	ÁRAMSZOLGÁLTATÓ	CÉG		

Még	3	alkalommal	áram	nélkül
Ezúton	is	tájékoztatjuk,	hogy	az	EDF	DE�MA� SZ	Háló-
zati	Elosztó	Kft.	az	ön	felhasználási	helyét	ellátó	köz-
célú	villamos	hálózaton	előre	tervezett	munkálato-
kat	fog	végezni,	melyek	időtartamában	a	villamose-
nergia-szolgáltatás	szünetelni	fog.	Berendezéseiket	
az	áramszünet	ideje	alatt	is	feszültség	alatt	állónak	
kell	tekinteni!	Aggregátor	használata	kizárólag	Tár-
saságuktól	 előzetesen	 megkért,	 ıŕásbeli	 engedély	
alapján	 történhet.	 Amennyiben	 saját	 vagy	 bérelt	
aggregátort	kıv́án	alkalmazni	szıv́eskedjen	az	áram-
szünetet	megelőzően	legalább	5	nappal	elektroni-
kus	 levélben	 a	 „hozzaferesi.iroda@edf.hu”	 e-mail	
cı́mre	 bejelenteni,	 melynek	 tárgya	 "Aggregátor	
használat"	legyen!	Levele	tartalmazza	az	O� n	nevét,	
telefonos	elérhetőségét,	továbbá	azon	felhasználási	
hely	 cıḿét	 és	 0400-al	 kezdődő	 10	 jegyű	 azonosı-́
tóját,	 ahol	 aggregátorozni	 kıv́án!	 Az	 áramszünet	
május	10-én	szerdán,	május	16-án	kedden	és	május	
17-én	szerdán		reggel		8	órától	délután	4	óráig	vár-
ható.	 Az	 áram	 lekapcsolása	 a	 szórólapokon	 és	 az	
oszlopokon	kihelyezett	plakátokon	megjelölt	hely-
szıńeken	várható.	Ezen	időszak	alatt	az	üzletek	nagy	
része	nyitva	tart,	intézményeink	szolgáltatásai	pe-
dig	csak	korlátozottan	vehetőek	igénybe!
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Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	
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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,	 	(személyesen	az	esti	órákban).	József	A.	u.	11.
Mobil	telefon:	(30)313-5910

Részben	napos

Részben	napos Részben	napos
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