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A Bordányi Napló heti hírmelléklete

Visszavonta az országgyűlés a „díjstoppot“ - 10,81%-al emelkednek a hulladékszállítási díjak

41 forinttal kell többet fizetni egy héten a szemétszállításért
Mint arról már korábban beszámoltunk, a tavalyi év utolsó napjaiban hozott az országgyűlés által elfogadott tövénynek köszönhetően az idei évben nem emelkedhettek a hulladékszállítási díjak. Ennek ellenére már a márciusi hosszúhétvége előtt a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. egyeztetések lefolytatása nélkül kéthavi, a nyugdíjas kedvezményeket 50%-ról, 20%-ra csökkentő csekkeket küldött ki a bordányiaknak, amely a jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződéssel teljes mértékben ellentétes. Arról nem beszélve, hogy az egyösszegű befizetés lehetőségét sem tette lehetővé, hiszen ilyen, úgynevezett pro-forma
csekkeket nem is postáztak ki. A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Biztottság mindezek miatt egyeztetésre hívta a
Nonprofit Kft. vezetését, hogy ezeket a kérdéseket tisztázni lehessen. Időközben április 7-től az országgyűlés visszavonta a hulladékszállítási „díjstoppot“, így az országban működő cégeknek nettó 650 Ft/ürítés összegig újra lehetőségük nyílt a díjemelés
meghatározására. Ezen fejlemények után került sor a bizottsági ülésre, ahol hosszú egyeztetés után két álláspont rajzolódott ki. A
tárgyalásokat nagyon megnehezítette a magas kintlévőség összege, a Kft.-nek több mint 1,5 millió forinttal tartoznak a bordányiak. Első esetben marad mindenki számára a tavalyi díj, a nyugdíjas kedvezmények 20%-ra csökkennek, így az önkormányzati költségvetésből 2 millió 513 ezer forint plusz kiegészítést kellene fizetni. A második - decemberben már elfogadott - verzió
szerint egységesen 10,81%-os díjemelés kerülhet bevezetésre, ez esetben a közszolgáltatási szerződésben szereplő vállalások
érvényben maradnak. A testületi ülésen a képviselők egyhangúlag a harmadik változat mellé tették le a voksukat, egyúttal kérik a
Nonprofit Kft. a szerződésben foglaltak betartására, alkalmazására. A szerződés szerint 5%-os kedvezményben részesülnek azok, akik egyösszegben fizetik be a csekkeket. A testület a nyugdíjaskedvezmények esetében a díjkompenzáció érvényesítését
kéri, hiszen ők egy megemelt összegű csekket kaptak az első két hónapra. Információink szerint elképzelhető, hogy április 16-án
még az előzőhöz hasonló összegű csekk érkezik a postaládába, ezt követően már a testület által elfogadott összegek kerülnek
kiküldésre.
FONTOS ELHOZNI A FELSOROLT IRATOKAT IS

Óvodai és bölcsődei beiratkozás
2012. április 16-17-18-án, az óvodában
lesz a beiratkozás. Délelőtt 8-12-ig, délután 14-16 óráig. Szükséges iratok: 1.
Gyermek születési anyakönyvi kivonata,
TAJ kártyája, 2. Szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája, 3. A gyermek lakcímkártyája.
Lázárné Borbola Márta, intézményvezető

300 NAGYCSOPORTOST LÁTUNK VENDÉGÜL

Kistérségi Gyermeknap
Nagy esemény előtt áll óvodánk. 2012. május 17-én községünkben kerül megrendezésre a Kistérségi Gyermeknap.
Ezen a napon közel 300 nagycsoportos óvodást látunk vendégül. A gyermekeknek, a reggeli ünnepélyes megnyitó után,
különböző feladatokat kell megoldaniuk a falu más-más
pontján elhelyezett állomásokon. Az egész napos program lebonyolításához szeretettel várjuk a szülők és bordányi lakosok támogató segítségét. Aki úgy érzi, hogy valamilyen formában hozzá szeretne járulni a gyermeknap sikeréhez, kérjük, jelentkezzen az óvodában április végéig.
Óvó nénik
VENDÉG ELŐADÓ Dr. NÉMETH ZSUZSANNA LESZ

Előadás a „Tejfogak védelméről“
Március 7-én a Szülők Klubja vendége volt Benkóné Szenteczki Magdolna dietetikus. Az érdeklődők a helyes táplálkozásról, az egészséges étrend összeállításáról, az ételallergiáról és még sok más hasznos témáról hallhattak előadást. Zárásként a jelenlévők feltehették kérdéseiket, melyre szakszerű választ kaptak az előadótól. Ezúton is köszönjük Benkóné

Szenteczki Magdolnának, hogy új ismeretekkel gazdagíthattuk tudásunkat. A Szülők Klubja következő előadásának vendége Dr. Németh Zsuzsanna lesz április 19-én 17 órakor, aki a
„Tejfogak védelméről“ mond néhány hasznos tanácsot. Minden érdeklődőt szeretettel várunk az óvodába!
ÖSSZEGYŰJTIK A HELYI ÍZEKET, RECEPTEKET

Bordányi receptkönyv készül
A bordányi Integrált Szociális és Egészségügyi Központ, valamint az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi
Könyvtár helyi recepteket összegyűjtő füzet létrehozásába
fogott. A tervek szerint a bordányiak saját receptjeivel megtöltött kiadványt a XX. Bordányi Falunapokon adnák át ünnepélyesen. Ehhez várják a helyi lakosok, a háziasszonyok és
a sütéshez-főzéshez kedvet érző urak segítségét. Fontos
szempont, hogy a receptben fellelhető hozzávalók illeszkedjenek a térségi, települési hagyományokhoz, a tanyasi-vidéki, egészséges életmódhoz és a helyi természeti adottságok
által megtermelhető alapanyagokhoz. A recepteket képpel,
papír alapon a Szociális Központba vagy a Faluházba, elektronikusan pedig a faluhaz@bordany.hu e-mail címre várják
2012. április 30-ig.
HELYBÉLI JELENTKEZŐKET VÁRNAK A VÁSÁRRA

Helyi termékek vására
Felhívjuk a bordányiak figyelmét, hogy várjuk azon magánszemélyek, termelők, őstermelők, és vállalkozások jelentkezését, akik a térségünkre jellemző gasztronómiai, mezőgazdasági és kézműves termékek előállításával foglalkoznak és
ezeket a XX. Bordányi Falunapok, hétfői napján szívesen bemutatnák, árusítanák. A jelentkezéseket a Szociális Központba, a Faluházba, elektronikusan pedig a faluhaz@bordany.hu
e-mail címre várjuk április 30-ig.

HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A VESZETTSÉG ELLEN

FUTNI LEHET AZ ARANY JÁNOS UTCAI PÁLYÁN

Felhívás bordányi lakosok részére

Várják a mozogni vágyókat

A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség. A betegség legfőbb terjesztője a
RÓKA. A védekezés leghatékonyabb legkorszerűbb módszerét – a rókák veszettség elleni vakcinázását – Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is
megkezdődött a rókák vakcinázása. Első alkalommal a nyugati határövezetben,
az osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban került
kihelyezésre a csalétekvakcina. A vakcinát tartalmazó fólia
kapszulát az ember számára bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely 4 cm átmérőjű, 1,5 cm
magas, henger alakú, szürkésbarna színű. A róka miközben
megeszi a csalétket, szétrágja a vakcinát is, így bejut a szervezetébe. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről
történik. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD NYÚLNI! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus
a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben
ez mégis megtörténik, az alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni: 1. Ha a vakcina az ép bőrfelületre jut, elegendő a
jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányában 70 %os alkohollal történő lemosás. Mindkettő beszerezhető a
gyógyszertárakban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata
során keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség. 2. Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül,
haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI! A helyi
vakcinázási kampány megkezdésétől számított tizennégy
napig az ebeket megkötve, vagy zárva kell tartani (ebzárlat),
és csak pórázon lehet közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát
segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a róka számára kihelyezett csalétkeket. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy háziállatot talál, a
tetemet hagyja érintetlenül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A
LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT VAGY VADÁSZTÁRSASÁGOT.
Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájékoztassa! További felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvosok és orvosok
szolgálnak. A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDŐPONTJA: 2012. április 14-19-ig.

Hétfőnként és szombatonként 18-19:30-ig az Arany
János utcai pályán futásra
van lehetőség. A mozogni
vágyók a füves talajon róhatják a köröket, mely kíméli a térd- és bokaízületeket. Így azok is hódolhatnak
a futás szenvedélyének, akik a kemény betonon az ízületi kopások miatt nem bírnának.
Szakmai segítséget a nagy tapasztalattal rendelkező helyi
maratonfutók adnak. Útmutatásaik alapján elsajátíthatóak a
helyes levegővétel és erőbeosztás módszerei. Erre az időre az
Önkormányzat biztosítja az öltöző és mosdó használatát.
Minden futni vágyót szeretettel várnak a szervezők. Érdeklődni a 0630/303-8285-ös telefonszámon lehet.

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

LEGÚJABB KÖNYVÉBŐL IS KAPTAK ÍZELÍTŐT

Találkozás Finy Petra írónővel
Az Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola első és második osztályos taIDŐJÓS
nulói 2012. április 3-án délelőtt, a Faluház
színháztermében találkozhattak Finy Petra
Hétfő
írónővel, akinek kedves, humoros könyvei17°C
vel a kis olvasók már megismerkedtek. Leg9°C
újabb könyvéből, a Seprőfejből is kaptak
egy kis ízelítőt, melynek megjelenését na- Eső
gyon várják. Ez a találkozó egy rendezvényKedd
sorozat egyik állomása volt, amely a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár pá15°C
lyázata segítségével valósult meg, melyet a
7°C
Nemzeti és Kulturális Alap Márai Irodalmi Eső
Ideiglenes Kollégiumához nyújtott be íróolvasó találkozók támogatására.
Szerda
16°C
6°C
Zápor
04.16.
04.25. H

Ingyenes ortopédiai szűrés
Május hónapban ingyenes ortopédiai szűrésre lesz lehetőség, amennyiben a 30 fős létszám összejön. A szűrésre gyerekek is jelentkezhetnek. További információ kérhető Farkasné
Lippai Ágotánál, Gyurisné Papp Irénnél, illetve telefonon Zádori Lajosnénál a 0630/959-5534-es vagy a 0670/459-0748as telefonszámokon. A jelentkezéseket április végéig várják.

Csütörtök

Tarhonyaleves

16°C
6°C

Mustáros tokány tésztával
04.17. K

Csontleves
daragaluskával
04.18. SZ

Marhahús
erőleves
eperszalaggal
04.19. CS

FELHÍVÁS A BORDÁNYI LAKOSOK RÉSZÉRE

Paradicsomos húsgombóc, hasáb
burgonya

Kukorica
krémleves
csipetkével
04.20. P

Nyírségi
gombócleves

Tepsis töltött burgonyapürével, kompót

Zápor

Ananászos csirkemell-filé zöldséges
rizzsel, cékla

Péntek

Székelykáposzta, sütemény

17°C
6°C

Parasztos sertésborda hagymás
törtburgonyával, csemege uborka
Tyúkmell-, comb-filé paprikás
tésztával, fejes saláta

Gyengén felhős

Szombat

Rántott sertésmáj petrezselymes
burgonyával, káposzta saláta

Derült

Sajtos tészta
Mákos metélt, alma

19°C
7°C

Töltött dagadó
vegyes körettel

04.21. SZO

Csirkemell-filé párizsiasan gombás
rizzsel, uborka saláta

Tejfölös
karalábleves

Paprikás krumpli kolbásszal, nokedli,
vegyes vágott

Vasárnap
21°C
7°C
Derült

