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FOLYAMATBAN VANNAK AZ ÉPÍTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK A VOLT VÉDŐNŐI ÉPÜLETBEN

Az idei nyár elejére készülhet el a Védelmi Központ teljeskörű felújítása
A Bordány Község Közbiztonságáért Alapítvány a tavalyi év tavaszán kapta meg azt a határozatot a Vidékfejlesztési Hivataltól,
amelyben a „Polgárőrszervezetek működését biztosító helyiségek kialakítása” című döntésről értesítették a szervezetet. Mint
ahogy azt már korábban megírtuk, a Védelmi Központ a volt védőnői szolgálat épületében kerül elhelyezésre. A kivitelezési munkák részét képezi a tetőfelújítás, az épület lábazati-homlokzati vakolatának javítása, festése, a nyílászárók cseréje, a válaszfalak bontása és új válaszfal építése, ajtónyílás befalazása, WC helyiségek felújítása, villamos hálózat felújítása, festési, mázolási munkák elvégzése. Másik fontos
terület a térfigyelő kamerák kihelyezése. A pályázat keretében tizenkettő kamerát
szerelnek fel a falu biztonságtechnikailag legfontosabb, legforgalmasabb területeire, hogy ezáltal még biztonságosabbá váljon az itt élők mindennapja. A kamerák
nagy felbontású és sebességű képeket rögzítenek, egyidejűleg alkalmasak lesznek élőkép megtekintésére és korábbi felvételek keresésére is. Nagyon fontos, hogy a
rendszer bármikor bővíthető, hiszen nincs korlátozva a kamerák száma és a tároló
kapacitás sem. A rendszer érdekessége, hogy akár rendszám felismerésre is alkalmas
lesz, ezáltal sokkal könnyebb lesz a visszatérő bűncselekményeket elkövetők kiszűrése. A pályázat a tanyákon egyedül, esetlegesen rossz egészségi és szociális állapotban élőkről sem feledkezik meg, hiszen negyven darab GPRS-alapú, hordozható segélyhívót is tartalmaz a beruházás, amellyel
biztosított lesz a felmerülő krízishelyzetekben való gyors segítségnyújtás is. A munkálatokkal, kivitelezéssel várhatóan idei év
tavaszának végén, nyár elején végeznek majd.

Bordány Község Önkormányzata nevében szeretettel
meghívjuk Önt és kedves családját az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc emlékére szervezett
ünnepségünkre.
2012. március 15. - 16.00 óra, Faluház
A műsor az 1848/49-es Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző
Egyesület Bordányi Szakasz fennállásának 10 éves évfordulója
alkalmából készült kiállítás megnyitójával kezdődik.
A hagyományőrzők bemutatóját követően ünnepi műsorral készül a
Bordányi Amatőr Színjátszó Kör.
A műsor után hazafias dalok kíséretében vonul át a tömeg az iskolához
a Dózsa György téri Kossuth domborműhöz, ahol a megemlékezés
koszorúi kerülnek elhelyezésre.
Szeretettel várják sz érdeklődőket!

A kiállítás vezetéssel is megtekinthető például iskolai csoportok részére, ahol a bordányi szakasz tagjai mesélnek a kiállításon látható fotókról. Előzetes egyeztetés szükséges, Veres Csabánál 0630/850-0590-es vagy Veresné Marikánál
0630/429-0339-es telefonszámon!
Áramszolgáltatásból kikapcsolt fogyasztók megsegítése

"Hálózat a közösségért" program
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF DÉMÁSZ Zrt. támogatásával pályázatot hirdet az áramszolgáltató szolgáltatási területén élő, szociálisan hátrányos helyzetű személyek/családok részére. A program célja a pályázók felhalmo-

zott áramtartozásának rendezése. Az alábbi kategóriákban
lehetséges pályázatot benyújtani: 1. a pályázat kiírása napján
(2012.02.01.) a szolgáltatásból már kikapcsolt fogyasztók, 2.
kikapcsolási értesítést kapott fogyasztók, a pályázat kiírásakor (2012.02.01.) a fogyasztónak a pályázat kiírását követő
időpontra szóló érvényes kikapcsolási értesítője van, 3. előre
fizetős mérővel rendelkező és korábbi időszakból hátra maradt hátralékos fogyasztók, 4. rendszeresen fizető, de igazoltan súlyos szociális helyzetű védendő fogyasztónak minősülő ügyfél. A pályázat beadásának határideje: a pályázati
felület 2012. február 15-től érhető el 2012. június 30-ig. Mivel a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, így a pályázati felületet - a támogatási alap kimerülése miatt - 2012.
június 30. előtt is lezárhatják. Bővebb információ a
http://halozat.maltai.hu/ honlapon található vagy személyesen ügyfélfogadási időben érdeklődhetnek az Integrált Szociális és Egészségügyi Központban Szépe Olga családgondozónál.
HOSSZÚ HÉTVÉGE LESZ AZ INTÉZMÉNYEKNÉL

Intézmények ünnepi nyitva tartása
Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ nyitva tartása a következőképpen alakul: 2012. március 15-18. és 2012.
március 24. (szombaton) zárva tart. A szociális étkeztetés
ettől függetlenül biztosítva lesz. Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár valamint a Bordányi Ifjúsági
Információs Pont nyitva tartása: 2012. március 15-18-ig
zárva tart. 2012. március 24. (szombaton) a szokásos nyitva
tartás szerint várja a látogatókat. Az Ádám Jenő Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola, valamint az Aprajafalva Óvoda
és Bölcsőde 2012. március 15-18-ig zárva tart. 2012. március
24. (szombat) pedig munkanap, amikor ismét várják a kicsiket és nagyokat.

II. SANA ORIENTÁLIS- ÉS MODERN TÁNCGÁLA

Közel száz érdeklődő volt jelen
2012. március 10-én (szombaton), 17 órakor került megrendezésre a II. Sana Orientális - és Modern Táncgála, amelyen
nagyon sok ügyes és tehetséges környékbeli táncos mutathatta meg tudását. A helyi hastáncosok és az Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola modern táncosai mellett,
Üllésről, Forráskútról, Kiskundorozsmáról, Balástyáról,
Szatymazról, Szegedről, és Békéscsabáról is érkezett sok
hastáncos. A két felvonásos műsorra sok érdeklődő, családtag

és barát jött el. Reméljük, hogy egyre többen fognak településünkről jelentkezni latin táncos kategóriában, és hagyománnyá válik településünkön is, ezen gyönyörű táncok egy
gálán való összetalálkozása. Köszönjük a résztvevőknek és
felkészítő tanáraiknak a segítséget, az együttműködést, az
Önkormányzat és az IKSZT segítségét, valamint az Arany
Vegyes Büfé üzemeltetését és felajánlását.
IDEGENBELI GYŐZELEM A LISTAVEZETŐ ELLEN

Ingyenes a Magyar kupa meccs
A Csongrád Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi
nyitó fordulójában, idegenben 2-0-ra győzőtt a Bordány SK
focicsapata a jelenlegi éllovas Székkutas otthonában. Bozó
Csaba tanítványai a következő összeállításban léptek pályára:
Lippai - Bán, Ruzsinszki (Mihálffy), Sádt, Dobó, Kasza,
Nógrádi (Fodor), Kovács (Mészáros), Füleki (Veres), Szentmártoni (Szabó), Kurucsai. A mérkőzés elején már több helyzetet is kialakított a bordányi csapat, majd egy meg nem adott
hazai gólt követően Sádt 11-esből vette be a hazai kaput. A
második félidőben mindkét térfélen akadtak helyzetek, azonban Ruzsinszki találatát követően már nem volt kérdés, hogy
győzelemmel tér haza a csapat Székkutasról. Az ifjúsági csapat nem kezdte ilyen jól a bajnokságot, 5-1-es vereséget szenvedtek ifistáink, akik már a hétvégén javíthatnak. Mindkét
csapat jelenleg 3. helyen áll a tabellán. Március 15-én, csütörtökön 14.30-tól Magyar Kupa mérkőzésen a Megyei I. osztályú Csongrád csapatát fogadja a BSK, a mérkőzésre a belépés
ingyenes lesz. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a szervezők remélik minél többen látogatnak majd ki a mérkőzésre.
Hajrá Bordány!

zések kategóriájában nyújthatóak be pályázatok. A két kategória nyertesei pénzjutalomban részesülnek. A részvétel ingyenes, nevezési díj nincs. A részletes tájékoztató és a pályázati adatlap letölthető a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete weboldaláról, amely a www.falugondnoksag.hu címen érhető el az aktuális pályázatok menüpont alatt. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás az alábbi e-mail címen kérhető: info@falugondnoksag.hu .
MEGTEKINTHETŐ AZ ALAPTÖRVÉNY DÍSZKIADÁSA

Megérkezett a helyi hivatalba is
Bordány Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába is
megérkezett Magyarország új Alaptörvényének díszkiadása,
amely bárki számára
megtekinthető ügyfélfogadási időben. Az új
alaptörvény díszkiadása egyébként 3,3 kilogrammot nyom, A3-as formátumú és több
mint 200 oldalas. A könyvet szándékosan
IDŐJÓS
úgy gyártották, hogy az ne férjen el a könyvespolcon, különleges helyre lehessen csak
Hétfő
kitenni. Az országban bárki megrendelheti a
20°C
helyi önkormányzatnál vagy bármelyik kor7°C
mányablaknál az alaptörvény díszkiadásáSzeles
nak sorszám nélküli, dedikálatlan példányát, amelynek ára 10 ezer forint. Az inKedd
terneten nem lehet hozzájutni. A tervezett
20°C
10 ezer példányból 2 ezret helyeztek ki az
8°C
önkormányzatoknál található "alaptörvény
asztalaihoz".
Gyengén felhős

A heti menü megrendelését előző hét pénteken
14 óráig, ha nem egész hétre kéri, a megelőző
nap 12 óráig szíveskedjen leadni. Telefon:
Zápor
0630/973-5229, 0662/288-042.
03.19.
04.25. H

Sertés húsleves

03.20. K

Zöldséges
árpagyöngyleves

Pénzjutalommal járó pályázatot hirdettek nappali tagozatos
egyetemisták és főiskolások részére, amelyen irodalmi, képzőművészeti alkotásokkal vagy tudományos értekezésekkel
lehet indulni. Pályázatot hirdet a Falugondnokok Duna-Tisza
Közi Egyesülete a "A tanyák értékei" témában nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók részére. A Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával kiírt felhívásra irodalmi
vagy képzőművészeti alkotások, illetve tudományos érteke-

Paradicsom mártás főtt hússal, tört
burgonya

Tejfölös mustáros sertéskaraj
burgonyapürével, kompót

Töltött dagadó hagymás
törtburgonyával, párolt káposzta

03.22. CS

Zöldborsós tyúkmell-, combfilé rizzsel,
fejes saláta

Sárgaborsó
gulyás
03.24. SZ

Májgombóc leves

Zápor

Péntek

Csirke húsleves

03.23. P

18°C
7°C

Csilis bab, almapaprika
Tökfőzelék rántott csirkemell-filével,
sütemény

Póréhagyma
krémleves
csipetkével

17°C
7°C
Gyengén felhős

Szombat
17°C
7°C

Lecsós borda tésztával
Tojásos tészta
Túrógombóc

Csülökpörkölt
sósburgonyával,
csemege uborka

Derült

Vasárnap

Hentes sertésborda petrezselymes
burgonyával
Rakott zöldbab

18°C
8°C

Csütörtök

Bakonyi aprópecsenye petrezselymes
burgonyával, káposzta saláta

03.21. SZ

EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI HALLGATÓK RÉSZÉRE

Pályázat a tanyák értékeiről

Szerda

Vadgesztenye Étterem rendelés

17°C
6°C
Derült

