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A Bordányi Napló heti hírmelléklete

A TÁROLÓ KIALAKÍTÁSA LEHETŐVÉ TESZI A RÉGI ISKOLAÉPÜLET ELŐTTI TERÜLET TOVÁBBI SZÉPÍTÉSÉT IS

Fedett kerékpártároló épül az általános iskolában
Szeptembertől már fedett tárolókban helyezhetik el az iskola
dolgozói és tanulói a kerékpárjaikat, hiszen az önkormányzat a
Környezeti és Energia Operatív Program keretében sikeres
pályázatot nyújtott be “Suli bicó udvar” - avagy a bordányi iskola
kerékpártárolójának kialakítása címmel. Közel 10 millió Ft-os
támogatásból valósulhat meg a 100 férőhelyes kerékpártároló és a
hozzá kapcsolódó, a kerékpározást a környezetvédelmet népszerűsítő program. A Velence light típusú kerékpártárolókat napelemes világítással teszik még komfortosabbá. A beruházással
kapcsolatos közbeszerzést a májusi ülésén tárgyalja majd a
képviselő-testület. A munkák a tervek szerint a nyári szünetben
zajlanak. Szeptemberben már birtokba is vehetik a tárolót az
egészséges és környezetbarát életmód szerelmesei.
„Suli bicó udvar” - avagy a bordányi iskola
kerékpártárolójának kialakítása (KEOP-6.2.0/A/09-2010-0119.)
SEGÍTSÉG A HELYI GAZDÁKNAK A TERMESZTÉSBEN

Csapadékmérő állomás Bordányban
Kistérségi integrált környezeti monitoring központot és hálózatot hoznak létre a Homokhátságon; a központ a Mórahalom
melletti Nagyszéksósi Iskolánál lesz. A különböző eszközöket a kistérség településein helyezik majd el, így például az
egyik meteorológiai állomáson talajhőmérsékletet mérnek
majd, mely nagy segítség a gazdáknak, hogy a növényeket
mikor vethetik, vagy ültethetik ki. Ugyanígy több csapadékmérő állomás jön létre, valamint távjelzővel ellátott talajvízkút hálózat épül ki, azaz a gazdák tisztában lesznek majd a talajvíz mértékével is. A projekt a vízkár elhárítást is segíti,
tehát támogatást nyújt majd a belvíz és az aszály elleni védelemben. A monitoring hálózat keretében elkészül három vízhozam mérő állomás is, ami a környék csatornáin lefolyó
vizeket méri. A beruházás mintegy 3000 négyzetméternyi
területet érint, de monitoring hatását az egész Duna-Tisza közén hasznosítani tudják. A fejlesztésnek köszönhetően ingyenesen juthatnak majd adatok birtokába a gazdák is, hiszen a
Homokháti Kistérség meglévő hidrometeorológiai és vízrajzi észlelőhálózatának fejlesztésével interneten hozzáférhetővé válik a víz természetbeni körforgásával kapcsolatos valamennyi adat és információ minden érdeklődő számára.
A bordányi csapadékmérő állomást a régi egészségház udvarán építik majd meg, a teljes kistérségi hálózat legkésőbb
2012 márciusáig épül ki.
A FELADATOK KÖZT A TELEPÜLÉS SZÉPÍTÉSE IS

22-en a közmunkaprogramban
Május elsejétől huszonkét főt tud foglalkoztatni az önkormányzat a közmunka program keretében. A foglalkoztatáshoz, a bérek és járulékainak kifizetéséhez három millió ötszázezer forint támogatást biztosít a munkaügyi központ. A
falu szépítésén hét takarító, tíz fő köztisztasági karbantartó
dolgozik majd. Alkalmazásra került két kézbesítő, két családi
napközis gondozó és egy munkavezető is.

A foglalkoztatás négyórás munkaviszonyban történik majd,
és általában kettő-négy hónap közötti időtartamra szól.
MÁJUS 25-IG LEHET JAVASLATOT TENNI JELÖLTRE

Döntsünk közösen a díszpolgárról!
A képviselő-testület Bordány Község Díszpolgára cím
adományozásával ismeri el azok érdemeit, akik Bordány
község szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékűen
dolgoztak. A közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és
a művészetek, az egészségmegőrzés, az oktatás-nevelés
területén maradandót alkotó, kiemelkedő humánumú, közmegbecsülést szerzett polgárok, akik kimagasló eredményességű munkásságukkal hozzájárultak a település fejlődéséhez. A díszpolgári cím adományozására ajánlással élhet
valamennyi bordányi polgár. Ajánlásukat indokaikkal
együtt, zárt borítékban 2011. május 25-ig juttathatják el az
Integrált Közösségi Szolgáltató Térben (Faluházban) kihelyezett gyűjtőurnába, melyek alapján a képviselő-testület
május 26-ai ülésén döntést hozhat.
HATÁRON TÚLI FIATALOK TANULHATTAK

Számítástechnikai tanfolyam
Hódegyházán
Április 28-án vette kezdetét a szerbiai Hódegyházán a Szülőföld Alap által támogatott képzés. A pályázat keretében a
hódegyházi testvértelepülésre 3 új számítógépes munkaállomás került megvásárlásra. Bordány Község Önkormányzata
vállalta, hogy a helyben élő fiataloknak egy alapfokú számítógépes képzést tart a gépek telepítését követően. A hódegyházi Polgármesteri Hivatalban kialakított informatikai térben
15 fiatalnak bordányi e-tanácsadóink tarottak foglalkozást. A
kétnapos program eredménye, hogy a résztvevők minél inkább kihasználhatják a számítógép nyújtotta lehetőségeket.
A résztvevők emlékül bordányi bögrét kaptak ajándékba.

NAPONTA TÖBB ÉLŐ BEJELENTKEZÉSSEL SEGÍT A RÁDIÓ

INTERKONTINENTÁLIS KÉPZÉS ZAJLIK BORDÁNYBAN

A Rádió Plusz lesz a Falunapok
kiemelt médiapartnere

Önkéntesek cipőjében járhatnak

Eredményes tárgyalásokat követően eldőlt, hogy a Rádió
Plusz lesz az idei Bordányi Falunapok médiapartnere. Mint
ismeretes, a programok nagy részét civil szervezetek pályázati
pénzéből valósíthatjuk meg az idén, hiszen a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat együttműködve a Dél-alföldi
Ifjúsági Szövetséggel jelentős támogatást nyert egy fesztivál
megrendezésére. Az idén a ballagások miatt két naposra tervezett program első napját így teljes mértékben támogatási forrásból tudjuk megvalósítani. A Rádió Plusz naponta több élő
bejelentkezéssel, a rendezvényt megelőző héten reklám-szpotokkal segíti a marketing munkát. A megye leghallgatottabb
rádiójának köszönhetően olyan településeken is belekóstolhatnak majd a jövőre huszadik születésnapját ünneplő bordányi programba, akik eddig sosem tudtak ellátogatni a falunapokra, településünkre.
A BELVÍZ MIATT TÖBB HÁZ VAN MÉG VESZÉLYBEN

Gerendára és téglára lenne szükség
A belvíz levonultát követően is sok ház van még veszélyben
mind a külterületen, mind a belterületen. A település egyik
legrégebbi belterületi háza is a magas talajvízszint áldozata
lett, a jócskán felvizesedett, megroppant falú épületet pár nap
alatt bontatta le a tulajdonos. Sajnos a házat nem lehetett megmenteni, a vastag vályog falú épület életveszélyessé vált, a felújítása több millió forintot emésztett volna fel. A tulajdonosok
ezért döntöttek a bontás mellett.
A napokban egy külterületi lakos kért segítséget. Hét darab öt
méteres tetőgerendára és építőanyagra, elsősorban téglára
lenne szüksége. Mivel az önkormányzatnak nincs arra lehetősége, hogy a magánházak javításaihoz jelentős összeggel, építőanyaggal járuljon hozzá, egy olyan adatbázis létrehozása
valósul meg, ahol a helyben élők kimaradt építőanyagaikat,
lecserélt bútoraikat ajánlhatják fel a rászorult, bajbajutottak
számára. Kérjük tehát, ha valaki most kimaradt építőanyaggal
tudna segíteni egy bordányi családon, jelezze azt a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán!

Kedden érkeztek újabb vendégek a Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshelyre, ahol ismét nemzetközi képzés zajlik. A
Tanzániából, Ugandából, Kenyából, Svédországból és Finnországból érkezett vendégeket Tanács Gábor polgármester szerdán fogadta a Községházán, a résztvevők többsége ugyanis
döntéshozó szülővárosában. A tizenegy fős csapatban vannak
ifjúságsegítők, önkormányzati képviselők, és egyikük polgármester is. A képzés célja, hogy gyakorlati feladatokon keresztül
megtanulhassák azt, hogy hogyan készítsenek elő olyan projekteket, amelyeknek célja ifjúsági cserék vagy önkéntes ifjúsági szolgálat megszervezése lesz. A bordányi program partnerkeresési szempontból is fontos, sőt a résztvevő országokból
az Európai Unió támogatásával önkéntesek érkezhetnek településünkre, akik vagy a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban, vagy a Vadgesztenye Ifjúsági Szálláshelyen vagy a Polgármesteri Hivatalban vállalhatnának önkéntes munkát. A vendégek látogatást tettek a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban,
ahol Molnár Bence mutatta be mind a Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat, mind a biip működését. A vendégek május 2án indulnak haza, és remélhetően még az idén fogadhatunk az
általuk képviselt településekről önkénteseket.
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FOLYTATÓDNAK A FOCIBAJNOKSÁG HAGYOMÁNYAI

Tejfölös
karalábleves

Nevezni lehet a focibajnokságra

05.04. SZ

A Kulturális és Szabadidős Egyesület kispályás labdarúgó
bajnokságot hirdet biip street football néven. Nevezz Te is csapatoddal hogy Ti legyetek a grund királyai. A mérkőzéseken
2+1 fős csapatok léphetnek pályára maximum 5 fős csapatok
jelentkezését várják. A nevezési időszak május 2-től május 13ig tart. Nevezési díj nincs! A nevezett csapatok 1-1 képviselője a nevezés lezárása után megrendezett találkozón (május
13. péntek, 19:00) közösen döntenek a játéknapokról. A bajnokság egyéni versenyszabályzat
szerint kerül lebonyolításra. Az
első három helyezést elérő csapat
díjazásban részesül. A kispályás
bajnokság helyszíne: Bordány,
Park téri sportpálya. A nevezési
lap, a versenyszabályzat és bővebb információ elérhető el a
www.bordanynet.hu weboldalon,
vagy átvehető a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban.
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Omlettel töltött sertésborda rántva,
uborka saláta
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Savanyú káposztafőzelék sertéssülttel
Párizsias csirkemell-filé
burgonyapürével, kompót

Zápor

Péntek

Csirkecomb-filé pörkölt, tészta, fejes
saláta

+ 22 °C
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Sült oldalas hagymás törtburgonyával,
csemege uborka

Zápor

Grízes metélt

Gulyásleves
Dödölle

Rizses hús,
cékla

Május 6. péntek 18.00
Filmklub a
Faluházban
Harry Potter és a halál ereklyéi 1. rész
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