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A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP ÉS A CSATORNAHÁLÓZAT ÉPÍTÉSE TAVASSZAL KEZDŐDHET MEG

Zöld utat kapott a szennyvízberuházás
Sajtótájékoztatót tartottak 2011. szeptember 22-én reggel Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó polgármesterei. Együtt, ünnepélyesen jelentették be, hogy nyertes a „Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának
fejlesztése” című, KEOP-7.1.2.0-2008-0194 kódszámú pályázat. A megvalósítási munkák nettó összköltsége meghaladja az ötmilliárd forintot, melynek több mint 83 százalékát
(4,2 milliárd forintot) európai uniós támogatásból
fedezik. A beruházás - mely 3300 háztartást és több
mint 12 ezer lakost érint - a tervek szerint 2012 tavaszán indul majd és 2014 második felére fejeződik
be. A projektben 88 kilométer hosszúságú gravitációs csatornát, 31 kilométernyi nyomóvezetéket és
egy korszerű, napi 1200 köbméter teljesítményű
szennyvíztisztítót építenek. A telep az Üllést Forráskúttal összekötő út mellett közvetlenül a tisztított vizet befogadó Dorozsmai-Halasi főcsatorna
partján áll majd. Jelenleg a közbeszerzési eljárások
előkészítése zajlik, az építkezés előreláthatólag jövő
tavasszal kezdődhet el.
„LEGYEN MINDEN NAP CSUPA FÉNY ÉS DERŰ...“

A FELNÖVŐ GENERÁCIÓK KINEVELÉSE A CÉL

Köszöntő az Idősek Napja alkalmából

Több, mint 3 millió forint érkezhet a bordányi foci utánpótlásba

Október elseje 1991 óta az idősek világnapjaként ismert. A
Föld mintegy hatszázmillió lakosáról emlékezünk meg
ilyenkor. Ebből az alkalomból szeretném köszönteni Önöket.
A legkülönfélébb életutakon, gyönyörű élményeken és keserű tapasztalatokon át jutottak el idáig. Bárhogy is történt,
annyi bizonyos, csodálatra méltó a kitartásuk, tapasztalatuk
pedig társadalmi megbecsülést érdemel. A mi világunk Önökkel, szüleink, nagyszüleink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi
generációnk a későbbiekben egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Az idősek világnapja jelzi, hogy belátjuk és
vállaljuk: az öregedés, az öregkor hihetetlenül sokféle, amely
számos előnyt, ugyanakkor rengeteg feladatot, kihívást,
felelősséget jelent a fiatalok számára is. Sokan gondolják úgy
az idősek közül, nekik már minden mindegy, jöjjenek az ifjak. Én azonban úgy vélem, kortól függetlenül minden ember
életében kell, hogy legyenek vágyak, tervek, építő gondolatok. A méltóság, melyet a szépkorúak hordoznak és a tisztelet, mellyel feléjük közelítünk, nem pénzkérdés, hanem egyszerű, szeretetteljes magatartás, tágabban értelmezve: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem
vele kezdődött."
Kívánom, hogy időskoruk legyen egészségben
gazdag, és olyan tartalmas, amilyenre mindig is
vágytak!
Tanács Gábor
polgármester

Kiss-Patik Péter alpolgármester készítette el azt a támogatásigénylést, melynek segítségével jelentős mértékű támogatás
érkezhet a bordányi foci utánpótlásába. A sportági szövetségekhez szeptember 15-ig lehetett benyújtani a társaságiadókedvezménnyel kapcsolatos támogatási igényeket. Az előzetesen tervezett 5-8 milliárdos adótámogatásnál jóval több is
befolyhat az öt kiemelt látványsportágba, s ennek az összegnek a 70 százaléka a labdarúgásba áramlik majd.
„Azt gondolom, hogy elkezdődött egy folyamat. Az iskolában
felmenő rendszerben bevezetésre került a mindennapos testnevelés, amely reméljük egyre jobban hozzájárul majd a
sportos életforma elterjesztéséhez. Az önkormányzat nem tud
a versenysportra áldozni, ezért kiemelt figyelmet fordítunk az
utánpótlássport támogatására. Fontosnak tartottuk, hogy a
pályázat megírásával segítsük a helyi fiatalokat, reméljük a
többi sportág kapcsán is lesz lehetőségünk ilyen jellegű segítésre.” – mondta el Kiss-Patik Péter alpolgármester.
A sportkör 3.350.000 Ft-os támogatási igénye tartalmazza az
utánpótlás edzők díjazását, mezek és labdák, valamint új kapuk és minden gyerek
számára stoplis cipő beszerzését. A cél, hogy
elérjük a legalább 20%os játékosszám növekedést az utánpótlás csapatok területén, ezáltal
előkészítő és ifi csapat
indítása mellett serdülő
csapat indítására is lehetőség nyílhat.

A GYIFÖ KÉPVISELHETI A TÉRSÉG FIATALJAIT

LEGKÉSŐBB REGGEL 8-IG HELYEZZÉK KI A PAPÍRT

Bordány a kistérség soros elnöke

Szombaton csak papírt gyűjtenek!

Szeptember 23-án, pénteken este a Röszkei Ifjúsági Önkormányzat szervezésében került megrendezésre a Homokháti
Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatának soros elnökség átadó rendezvénye. A röszkei ifjúsági klubban zajló
eseményre a Homokháti Kistérség települési szintű gyermek
és ifjúsági önkormányzatainak képviselő testületeit, és a tizenhárom településen működő ifjúsági civil szervezetek vezetőit várták.
A leköszönő röszkeiek a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatnak (GYIFÖ) adták tovább a stafétát. A Masir
Norbert ifjúsági polgármester vezette bordányi testület december végéig tölti be a soros elnökség szerepét a Homokhátságban, neki Makra Péter adta át az elnökséget szimbolizáló
bélyegzőt. Ez többek között azt jelenti, hogy a Bordányi
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatnak van joga összehívni
a kistérség ifjúsági önkormányzatát, a bordányi ifjúsági polgármester jogosult képviselni a kistérség fiataljait.
Az elnököt adó településnek az elnökség ciklusában egy nagyobb kistérségi szintű rendezvényt is szerveznie kell, erről
később döntenek a bordányi fiatalok, akik év végén a zákányszékieknek fogják továbbadni a kistérség irányító szerepét.

Az ifjúsági önkormányzat október 1-jén, szombaton 8 és 12
óra között papírgyűjtést szervez. A fiatal testület kéri, hogy a
háztartásában felgyülemlett papírhulladékot legkésőbb 8
óráig helyezzék ki a házak elé, ahonnan 8 és 12 óra között a
hulladékgyűjtésben résztvevő gyerekek elszállítják. Segíthetik a munkát, ha az összegyűjtött papírhulladékot a volt Mihálffy Iskola és a focipálya udvarában kialakított gyűjtőpontra szállítják. Az októberi hulladékgyűjtésben, csak a papír összegyűjtését végzi majd az ifjúsági önkormányzat, a
fémhulladékok összegyűjtésére a tervek szerint jövő tavaszszal kerül majd sor. A gyűjtés sikere érdekében a szervezők
arra kérik a lakosságot, hogy most ne tegyenek ki fémhulladékot a ház elé, mert azok elszállítására most nincs lehetőség.

CÉLA DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

Számítógépes tanfolyam indul
A Dél-Alföldi Ifjúsági Szövetség sikeres TÁMOP 5.5.1-es
forrásából pályázott „Fenntartható Homokhátság” elnevezésű projektjének keretein belül számítógépes tanfolyamot hirdet, amely 21 fő jelentkező számára, 3x7 fős csoportbontásokban teljesen ingyenes. A tanfolyam célja, hogy azok, akik
nem rendelkeznek semmilyen tapasztalattal a digitális kompetenciák terén, megismerkedhessenek számítógéppel, használatának alapjaival, és megpróbálják az eszközt a mindennapi használatba beiktatni. A jelentkezőket a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban várják, ahol maga a tanfolyam is helyet kap majd. Jelentkezni a helyszínen nyitvatartási időben,
vagy a (62)588-131-es illetve a 30/5234084-es telefonszámon lehet egészen a meghírdetett jelentkezési hely beteltéig.
A tanfolyamok időpontját a csoportbontások után, a résztvevők számára legmegfelelőbben alakítjuk ki.
BIZTASSUK EGYÜTT A MAGYAR SPORTOLÓKAT

Szurkolói klub indul a Faluházban
A Bordányi Ifjúsági Információs Pont és az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (Faluház) közös szervezésében a 2011.
október 11-i (kedd) Magyarország-Finnország Európa Bajnoki selejtező csoportmérkőzésére szélesvásznú kivetítést
szerveznek a Faluház nagytermében. A közvetítés 20.45-kor
kezdődik majd, a belépés díjtalan. A helyszínen büfé üzemel.
Jöjjön el Ön is, hogy együtt szurkolhassunk a magyar labdarúgó válogatottnak!
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett fiunk, Tóth Árpád 32
éves korában eltávozott az élők sorából. Temetése Bordányban október 7-én, 14 órakor lesz a ravatalozónál.
Ha koszorúra gondoltál, az árát utald a tudomány javára, a
Bordányiak Továbbtanulásáért Közalapítvány
11735005-20483270-es számú bankszámlájára.
Ha eljössz, csak egy szál virágot hozz!
Tóth Gusztáv és családja

NÉPSZÁMLÁLÓ BIZTOSOK KERESIK MEG ÖNÖKET

Népszámlálás október 1-től 31-ig
A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. törvény
rendelkezik. A törvény értelmében 2011. október 1-31. között
a Magyar Köztársaság területén a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást
IDŐJÓS
kell tartani. A népszámlálás végrehajtásáról
a 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet intézHétfő
kedik. A törvény szerint az adatszolgáltatás
+23 °C
– a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallás+11 °C
ra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra
vonatkozó kérdések kivételével – kötelező. Gyengén felhős
Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámláKedd
lás körébe tartozó adatokat a valóságnak
megfelelően megadni.
+29 °C
A számlálóbiztosok 2011. szeptember 27+9 °C
30. között az adatszolgáltatási csomagot (1
Gyengén felhős
lakáskérdőív, 1 személyi kérdőív) juttatják
el az adatszolgáltatókhoz. Az adatfelvételre
Szerda
2011. október 1-31. között kerül sor.
+25 °C
Amennyiben a népszámlálás lefolytatásá+10 °C
val, illetve a számlálóbiztosok azonosításával kapcsolatosan kérdéseik merülnek fel, Napos
hivatalunk szívesen áll rendelkezésükre
Csütörtök
személyesen, vagy a 06-62/588-510 telefonszámon.
+ 25 °C
Dr. Fodor Ákos , jegyző
+ 11 °C
04.25. H
10.03.

Magyaros
burgonyaleves

10.04. K

Paradicsomleves

Zöldborsó főzelék Párizsi bordával
Sertéspörkölt tésztával, vegyes vágott

Zöldséges
árpagyöngyleves
10.06. CS

Brokkoli
krémleves vajas
galuskával
10.07. P

Péntek
+ 23 °C
+ 9 °C

Omlettel töltött csirkemell-filé
rizibizivel, uborka saláta
Pásztorhús (marhahús, gomba, tejföl)
törtburgonyával

10.05. SZ

Közepesen felhős

Petrezselymes burgonyafőzelék
baromfi krokettel

Erősen felhős

Szombat

Pörkölt rostélyos tarhonyával, csemege
uborka
Magyaros csirkecomb-filé paprikás,
tészta, káposzta saláta
Ponty filé rántva burgonyapürével,
cékla
Tejberizs

Sertés raguleves
Hotobágyi húsos
palacsinta

Henes tokány
petrezselymes
burgonyával

+ 22 °C
+ 10 °C
Zápor

Vasárnap
+20 °C
+8 °C
Zápor

