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Az	idén	elmarad	a	PünkösdFeszt	-	várhatóan
ősszel	lehet	csak	nagyrendezvényt	tartani
A május 31. és június 1. között tervezett idei PünkösdFeszt elnevezésű falunapi rendezvény elmarad, hiszen az ér-
vényben lévő kormányzati döntés augusztus közepéig nem teszi lehetővé a kétszáz főnél nagyobb részvétellel zaj-
ló rendezvények megtartását még szabadtéren sem. 
A szervezők minden korábbi, az erre az időpontra ter-
vezett programot töröltek már a veszélyhelyzet kihir-
detését követően, hiszen bizonytalan volt a megren-
dezés lehetősége, ıǵy nem kerültek az egyes program-
elemek, illetve előadók sem előzetesen lefoglalásra.
Jelenleg úgy látszik, hogy leghamarabb majd csak 
szeptember elején a hagyományos kecskeverseny és 
helyi ıźek fesztiválja lesz az az alkalom, ahol már kor-
látozások nélkül részt tudnak venni a bordányiak egy 
faluszintű szabadtéri programon. A tervek szerint a 
nap délelőttje a hagyományos kecskés programról, a 
délutáni program pedig a kulturális kavalkádról szól 
majd. A település augusztus 7-én ünnepli alapıt́ásá-
nak hetvenedik évfordulóját. Ez a nap lehet a jövőben a Falu Napja. Erre az alkalomra emléknapot szerveznek 
majd, melynek részleteiről is később kapunk tájékoztatást a Faluház munkatársaitól.

Sikeres	pályázat	a	bordányi	erdő	megújítására
A vidékfejlesztési program keretén belül az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének 
növelését célzó beruházások támogatására jelent meg felhıv́ás még 2017-ben, amelyre annak idején a bordányi 
önkormányzat is kérelmet nyújtott be. A napokban érkezett a jó hıŕ, hogy a falu tulajdonában álló bordányi erdő 
teljes erdőszerkezet átalakıt́ására önkormányzatunk 8912 euró (körülbelül 3 119 200 Ft) támogatást nyert.
A három erdőrészletből álló terület úgynevezett 1A részlete hatalmas helyi közösségi értékkel bıŕ, többek között a 

régen itt tartott majálisok miatt is. Ez az erdőte-
rület ma sajnos teljesen elöregedett, sok benne a 
kidőlt, kiszáradt fa - azt is mondhatjuk, hogy bale-
setveszélyes -, ıǵy teljesen alkalmatlan közösségi 
rendezvények tartására, de például még bemutató 
célú óvodai-iskolai foglalkozások megtartására sem 
használható.
A munkálatok megkezdésére az jövő évben kerül 
sor. Bizonyos területek sajnos az érvényes erdőter-
vi előıŕás alapján tarvágásra kerülnek, de lehető-
ség van hagyásfacsoportok kialakıt́ására, megtar-
tására, kvázi tanúfa-, illetve tájképi és hagyomány-
tiszteleti okokból. Ezen területek meghatározása, 
egészségügyi alkalmassági vizsgálata, kijelölése 
várhatóan még az idei év végéig megtörténik. A 

széleken határos erdőrészletek tájképileg felértékelődnek, mivel azok takarásában elvégezhető a fakitermelés és 
erdősıt́és.
A tervek szerint a szerkezetváltást követően egy olyan parkerdő jöhet létre, amelyet újból birtokba vehetnek a 
bordányiak közösségi programjaik megszervezésére, egyéni vagy családi kirándulásokra egyaránt.



sek is vásárolhatnak földet, és ezen mérethatárig az 
ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam áll-
ja. Egy és három hektár közötti méretű földre, illetve 
tulajdoni hányadra pedig csak földműves tehet aján-
latot. A kıńált területek elhelyezkedéséről bővebben a 
http://www.kincsekanapalatt.hu/kataszter/ oldalon 
lehet tájékozódni a település és a helyrajzi szám meg-
adását követően. A teljes pályázati hirdetmény, illetve 
az eladásra kıńált helyi területek listája a bordany.com 
oldalon érhető el.

A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintet-
tel és az azzal összefüggésben meghozott gazdasági 
döntésekkel összhangban a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara országos elnöksége a 2020 őszi időszakra ha-
lasztotta tagjainak 2020-as tagdıj́bevallását és -fizeté-
sét. A köztestület ezzel is segıt́eni kıv́ánja tagjait a gaz-
dasági nehézségek áthidalásában. A határidő-változá-
sok pontos dátumáról időben tájékoztatják majd a ta-
gokat. További információért hıv́ja falugazdászát, Tóth 
Andrást a 30/327-3077-es telefonszámon.
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Gyümölcs-
leves B

Spárgás	csirkemell	spagetti	
tésztával

Parasztos	sertésborda	
törtburgonyával,	csemegeuborka

C

B

C
Tejfölös	
zöldbableves

Sült	pulykaszárny	rizzsel,	majoné-
zes-lilahagymás	káposztasaláta

04.25. HPéntek A

B

C

B

C

A
A1

2

1

2

1

2

1

2

04.25. HHétfő
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Új	időpontra	tűzték	ki	a	Rúzsa
Magdi	koncertet
Kedves Jegyvásárlók! Az elmúlt időszakban nagyon sok 
egyeztetést, előzetes munkát végeztünk annak érdeké-
ben, hogy a kialakult járványügyi helyzet miatt a bordá-
nyi Rúzsa Magdi koncertnek egy tartható, új időpontot 
találjunk. Alapvetően egy nyárindıt́ó programot tervez-
tünk előzetesen is, ráadásul a szakemberek szeptember-
októberre vizionálják a járvány második szakaszát, ezért 
a produkció munkatársaival úgy döntöttünk, hogy a jö-
vő nyarat indıt́juk közösen veletek, reméljük addigra 
minden probléma megoldódik és végre felhőtlenül tu-
dunk bulizni Bordányban. Szóval az új időpont 2021. jú-
nius 19. (szombat), 21.00. 
A korábban megvásárolt jegyek automatikusan érvénye-
sek lesznek az új időpontra is, ıǵy ezekkel külön teendő 
nincs. Természetesen szeretnénk korrektül eljárni, ezért 
ha valakinek mégsem megfelelő az új időpont, vagy va-
lamilyen oknál fogva szeretné visszaváltani a jegyét ak-
kor 2020. május 20-tól június 18-ig 30 napja lesz arra, 
hogy jelezze erre vonatkozó igényét. Kérjük ezzel kap-
csolatosan előzetesen küldjön e-mailt a bordanysport 
kor@gmail.com e-mail cıḿre. A szervezők nevében, üd-
vözlettel: 																														Kiss-Patik	Péter,	sportkör	elnök

Kézfertőtlenítő	 automaták	 az		
intézményekben
Bordány Nagyközség O� nkormányzata összesen 10 db 
úgynevezett érintés nélküli kézfertőtlenıt́ő automatát 
szerzett be annak érdekében, hogy az intézményi nyi-
tást követően is minden, az intézményekbe érkező hasz-
nálja azt akár a koronavıŕus járvány, akár a későbbi in-
fluenzaszerű járványok során a vıŕusok terjedésének 
megakadályozása érdekében. Ilyen készüléket helyez-
tek el az óvodában, a szociális központban, a faluházban, 
a sportcsarnokban és a polgármesteri hivatalban is. Az in-
tézmények egy-egy digitális lázmérőt is kaptak, ıǵy elle-
nőrizni tudják az oda érkezők testhőmérsékletét, és csak 
azokat engedik majd be, akiknek nincs hőemelkedése, 
láza. Kérjük a bordányiakat, hogy az intézményekbe lá-
togatók és az ott dolgozók egészségvédelme érdekében 
használják a kihelyezett eszközöket! Továbbra is vigyáz-
zunk egymásra!

Vegyen	termőföldet	Bordányban
Folytatódik a Nemzeti Földalapba tartozó állami földek 
értékesıt́ése a gazdák számára. Az eladásra kıńált, 3 hek-
tár alatti területek közül Bordányban összesen 37 darab 
föld került meghirdetésre, melyre 2020. június 10-ig le-
het pályázni. A meghirdetett földekre bárki tehet vételi 
ajánlatot, az értékesıt́és pedig elektronikus úton zajlik 
az NFK honlapján elérhető Elektronikus Pályázati Rend-
szerben (EPR). Egy hektáros méretig a nem földműve- Elvétve	felhős

A	NAK	őszre	halasztotta	a	tagdíj-
bevallást	és	-fizetést
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