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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

A megyei közgyűlés elnöke személyesen
egyeztetett polgármesterünkkel
Bordány fejlesztési elképzeléseiről
Gé mes Lá szló , a Csongrá d-Csaná d Megyei Kö zgyű lé s elnö ke é s Dr. Polner Eö rs, a Kö zgyű lé s alelnö ke lá togattak el
telepü lé sü nkre szeptember 28-á n, hé tfő n dé lutá n. A Kö zsé ghá zá n Taná cs Gá bor polgá rmester fogadta a vendé geket. Első ké nt Gé mes Lá szló elnö k a megye né vvá ltozá sa alkalmá bó l ké szü lt emlé ké rmet é s té rké pet adott á t Taná cs Gá bor polgá rmesternek, majd ezt kö vette
egy jó hangulatú megbeszé lé s, amelynek
fő cé lkitű zé se, hogy a megye vezeté se tá jé kozó djon az adott telepü lé s jö vő beni
fejleszté si elké pzelé seirő l, é s tová bbi
együ ttmű kö dé si lehető sé gekrő l.
Taná cs Gá bor polgá rmester kilenc olyan
fejleszté si tervet tá rt a megye vezető i elé ,
amelyek az elkö vetkező idő szak fejleszté sei lehetnek Bordá nyban, kapcsoló dva
Csongrá d-Csaná d Megye terü letfejleszté si elké pzelé seihez, illetve a TOP2 projektek tervezé si fá zisá hoz. Ezek kö zü l ké t
nagyobb beruhá zá sra ké szü l az ö nkormá nyzat: az engedé lyes tervekkel rendelkező , Bordá nyt Zá ká nyszé kkel ö sszekö tő keré kpá rutat szeretné k megé pı-́
teni, tová bbá jelenleg az elő ké szıt́é s szakaszá ban van a Bordá ny belterü leté n meglé vő csapadé kvıź elvezető csatorná k felú jıt́á sá t, valamint a szü ksé ges burkolá sokat tartalmazó terv elké szıt́é se, amely kibő vü lne az ú j osztá sú
utcá kban megé pıt́endő csapadé kvıź elvezető csatorná k kialakıt́á sá nak é s a Dudá s utcai csatorná hoz kapcsoló dó zá portó kialakıt́á sá nak terveivel. A megbeszé lé sen termé szetesen szó ba kerü lt az ö sszes fejleszté si elké pzelé s, tö bbek
kö zö tt a tanyautak-dű lő utak felú jıt́á sa, kimé ré se é s a hatá rvonalak tartó s jelö lé se; egy autó busz pá lyaudvar é s autó busz forduló kialakıt́á sa; a belterü leti kamerarendszer fejleszté se, ú j megfigyelé si pontok kialakıt́á sa vagy pé ldá ul a
belterü leti ú thá ló zat szakaszos felú jıt́á sá nak terve is.

Folytatódik a nagy mezőgazdasági összeírás
2020. szeptember 19. é s november 22. kö zö tt a Kö zponti Statisztikai Hivatal teljes kö rű mező gazdasá gi ö sszeıŕá st
hajt vé gre. Osszeıŕó ink az orszá g telepü lé seinek kijelö lt cım
́ ein gyű jtik az adatokat. Ké rjü k, fogadjá k bizalommal igazolvá nnyal ellá tott ö sszeıŕó inkat, legyenek segıt́sé gü kre az ö sszeıŕá s gyors é s
szakszerű lebonyolıt́á sá ban (Simon Mihá lyné Zsuzsi, Ková cs Tamara, Illé s Abigé l, Gyurisné Papp Iré n)! Az agrá rcenzus
cé lja, hogy megbıźható é s napraké sz ké pet kapjunk a mező gazdasá g aktuá lis á llapotá ró l, a gazdasá gok szerkezeté rő l.
Az ö sszegyű jtö tt adatok segıt́ik a hazai
é s az euró pai unió s dö nté shozó kat a megfelelő tá mogatá spolitiká k lé trehozá sá ban, ezé rt a pontos vá laszadá s kö zö s é rdekü nk. Az adatszolgá ltatá s kö telező !

Őszi ebzárlat és legeltetési tilalom
Idé n ő sszel is sor kerü l a ró ká k veszettsé g elleni vakciná zá sá ra, amelyhez kapcsoló dó an ezú ttal is ebzá rlat é s legelteté si tilalom lé p é letbe telepü lé sü nkö n. A csalé tkek
repü lő gé pes kihelyezé se 2020. októ ber 3-18. kö zö tt zajlik majd a dé li é s keleti megyé kben. A rendszeres ró kavakciná zá snak kö szö nhető en é vek ó ta nem fordult elő
veszettsé g.

Egy hónap után újra megye I-es
bajnokit tartanak hazai pályán

Add be Te a legszebb rajzot!
Az Orszá gos Kö nyvtá ri Napok keretein belü l a bordá nyi
Faluhá z é s Kö nyvtá r rajzpá lyá zatot hirdet ó vodá soknak
é s á ltalá nos iskolá soknak. A pá lyá zat té má ja: Kedvenc
mesehő sö m, irodalmi szereplő m. Dıj́azá s há rom kategó riá ban lesz: ó vodá s, alsó tagozatos é s felső tagozatos iskolá s. A pá lyá zatokat 2020. októ ber 7., szerdá ig kell beadni a Faluhá zba. Eredmé nyhirdeté s a Faluhá zban lesz
2020. októ ber 10-é n, szombaton 10 ó rakor.
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Egyenlő Bánásmód ügyfélfogadás
Tudja On, hogy hová fordulhat segıt́sé gé rt, ha neme, egé szsé gi á llapota, fogyaté kossá ga, bő rszın
́ e, politikai vagy má s
vé lemé nye, anyasá ga (terhessé ge), é letkora, vagyoni helyzete stb. miatt kedvező tlenebb bá ná smó dban ré szesü l,
mint amelyben má s, Onnel ö sszehasonlıt́ható helyzetben
levő szemé ly vagy csoport? Az Egyenlő Bá ná smó d Ható sá g autonó m á llamigazgatá si szerv, amely diszkriminá ció s ü gyekben az egé sz orszá g terü leté rő l fogadja a panaszokat. A megyei egyenlő bá ná smó d-referense dr. Kiss Eva
ingyenes ü gyfé lfogadá st tart. Erdeklő dni a +36 30/2752520-as telefonon vagy a kissevadr@invitel.hu cım
́ en lehet. SINOSZ Csongrá d-Csaná d Megyei Szervezete (6722
Szeged, Bartó k Bé la té r 4., 18-as kapucsengő . Tel: +36
70/377-5720) októ ber 08-á n, 15-é n é s 29-é n (csü tö rtö kö nké nt) 9 é s 13 ó ra kö zö tt tart ü gyfé lfogadá st.
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Faluház és Könyvtár
fotópályázatot hirdet

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

Kedves Szü lő k! Az Orszá gos Kö nyvtá ri Napok keretein
belü l 2020. októ ber 8-á n, csü tö rtö kö n 10 ó rá tó l Kerekıt́ő
foglalkozá st tart Kocsis-Savanya Imré né Emese a Babamama klubban. A rendezvé nyen való ré szvé tel ingyenes!
Mindenkit szeretettel vá runk!

Az Országos Könyvtári Napok keretein belül

Kerekítő foglalkozás

Október elsejétől tekinthető meg a
megállapított tagdíj

“Én és az olvasás” fotópályázat

A Nemzeti Agrá rgazdasá gi Kamara (NAK) csö kkenti tagjai adminisztrá ció s terheit azzal, hogy idé ntő l elké szıt́i
tagdıj́bevallá sukat, hasonló an a NAV á ltali SZJA-bevallá sokhoz. A kö zel 400 ezer taggal rendelkező kö ztestü let
tavasszal arró l dö ntö tt, hogy ő szre halasztja a tagdıj́bevallá si é s -fizeté si idő szakot, ezzel segıt́ve tagjait a já rvá nyhelyzetben a nehé zsé gek á thidalá sá ban. A tagdıj́bevallá si é s -fizeté si idő szak októ ber 1-31. kö zt lesz. Tová bbi informá ció ké rt, ré szleteké rt munkaidő ben keresse fel Tó th
Andrá s falugazdá szt vagy lá togasson el a www.nak.hu/
tagdijbevallas2020 oldalra.

Pé ntek dé lutá n má r megkezdő dnek a hazai talá lkozó k
Bordá nyban. U14-es megyei bajnoksá gban induló együ ttesü nk a St. Mihá ly FC-t fogadja 15 ó rá tó l a Pető fi utcai
sportpá lyá n. Szombaton U11-es csapatunk Algyő n a
Gyermek Liga kü zdelmeit folytatja, 11 ó rá tó l U17-es
korosztá lyunk Mó rahalmon meccsel, 12 ó rakor a DAFC
Bordá ny U15-ö s gá rdá ja a Tiszaké cske VSE-t fogadja
NB II-es utá npó tlá s mé rkő zé sen. A nap kü zdelmei mé g
ezzel sem é rnek vé get, hiszen 15 ó rakor idegenben,
Kisteleken lé p pá lyá ra a Bordá ny II. Vasá rnap is tö bb
esetben é rdekeltek vagyunk. Reggel 9 ó rá tó l a Szent
Gellé rt Fó rumban szerepel az U7-es é s az U9-es korosztá ly, ugyanebben az idő pontban a Pető fi utcai sportpá lyá n fogadja nő i csapatunk a Szegedi VSE-t, U19-es csapatunk 10 ó rá tó l Csongrá don já tszik. Tö bb, mint egy
hó nap utá n ú jra megye I-es bajnokit is rendeznek a
Bordá nyi Focipá lyá n, Fodor Balá zsé k vasá rnap dé lutá n
15 ó rá tó l a Szeged-Csaná d II-t fogadjá k. Sok szeretettel
vá rjuk szurkoló inkat csapataink talá lkozó ira!
Hajrá Bordá ny! Hajrá BSK!
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