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Becsöngettek az általános iskolába is, megkezdődött az idei tanév

Tovább erősödik a testnevelés oktatás az iskolában
Szeptember 3-án, reggel 8 órakor vette kezdetét a 2012/13-as tanév az Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Simon Zoltánné igazgatónő elsőként köszöntötte a diákokat, a megjelent szülőket és az első alkalommal, az iskola falai közé lépő első osztályosokat. Az idei évben két elsős évfolyamú osztály indítását engedélyezte a testület, mivel a gyereklétszám meghaladta a maximális létszámot. Az első osztályosok osztályfőnöke Kissné Mészáros Sarolta és Bárkányiné Kiss-Patik Judit lett, az
ő feladatuk lesz a kis tanulók bevezetése a számok és betűk birodalmába. Szintén két osztály indul negyedik évfolyamon is. Remélhetőleg ezzel még eredményesebb lesz az oktatás. A tanulók és szülők számára is előrelépés lesz az osztálybontás, hiszen így egy-egy tanulóval jóval több időt tud foglalkozni a
pedagógus. Az idei évben tovább folytatódik a felmenő rendszerben bevezetésre kerülő mindennapos testnevelés, így első, második és ötödik évfolyamon minden nap mozoghatnak
majd a gyerekek. A képviselő-testület ezzel is segíteni szeretné az egészséges életmódra, a sport fontosságára való nevelést. Ennek eredményeként, hosszú évek után ismét két testnevelő tanár lesz az általános iskolában. Kiss Csaba tanár úr mellett az idei tanévtől Retek Flórián testnevelő tanár úr is bekapcsolódik a testnevelés oktatásába. A képviselő-testület az általános iskolai, évfolyamonként felhasználható összes órakeretet 2012. szeptember 1-től heti 355,5 órában határozta meg. További négy napközis csoport és egy tanulószobai csoport indítását
engedélyezte heti 105 órás foglalkoztatási időkeretben. A testület az általános iskola tanulói részére továbbra is biztosítja a tízórai ellátást az iskolatej program és az iskolai gyümölcsprogram összehangolásával.
KÉPEK A FACEBOOKON!
MÁR TÖBB, MINT HÚSZ CSAPAT NEVEZETT

ÉV VÉGÉIG ÉPÜLNEK MEG MAJD A BUSZVÁRÓK

Helyi Ízek Fesztiválja szombaton

Alapító okiratot módosítottak

A Faluház mindenkit szeretettel vár 2012. szeptember 8-án,
szombaton az intézmény parkjában megrendezésre kerülő
Helyi Ízek Fesztiváljára. A csütörtöki napig több, mint húsz
csapat nevezését regisztrálták a szervezők, így minden adott,
hogy egy jó hangulatú napot tölthessenek el a kilátogatók. A
zsűrizni kívánt finomságok két kategóriába készülnek majd,
lesznek bográcsban készült ételek és grillen, tárcsán sültek. A
két kategóriában az első három helyezettet jutalmazzák a
szervezők. Különdíjat kap a legszebben öltözött, a legjobb ízillat-szín harmóniával rendelkező vagy a legkülönlegesebb
ételt elkészítő, valamint a legtöbb helyi ízt bemutató csapat.
A zsűri elnöke Kollár János a mórahalmi Colosseum Hotel
mesterszakácsa lesz. A zsűri tagjai: Borsos Kálmán a csókai
Gasztro Egyesület elnöke és R. Kárpáti Péter színész, valamint a Rádió88 és a Délmagyarország egy-egy munkatársa.
A zsűri egyrészt értékeli az étel elkészítési folyamatát, másrészt a készétel színét, állagát, ízét, valamint a tálalás módját.
A nap folyamán zenéről, valamint zenei kívánságok teljesítéséről Dj Larsen
gondoskodik. A fesztivál vendégei
lesznek a népszerű magyar tévésorozat
szereplői, R. Kárpáti Péter, Barna
Zsombor és Szabó Kitti. A rendezvényről bővebb információ kérhető
személyesen a Faluházban, e-mailen a
faluhaz@bordany.hu címen, vagy a
0662/588-516-os telefonszámon.

Bordány Község Önkormányzatának képviselő-testülete
szeptember 6-án, rendkívüli ülést tartott a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében. Döntés született az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásra (ÖNHIKI) vonatkozó igény benyújtásáról. Itt a település vezetése 30 millió 429 ezer forint támogatás igényléséről döntött. Végéhez közeledik a „Szeged agglomerációjának és az ahhoz
kapcsolódó települések közösségi
k ö zl ek ed é sé n ek
fejlesztése” című
pályázat előkészítése, a megvalósításához szükséges
módosult összegű
önerő - 1 millió 726
ezer forint - biztosításáról döntött a
képviselő-testület.
Módosították az Integr ált Nap pali
Szociális Egészségügyi és GyerKülterületi buszváró
mekjóléti Központ
alapító okiratát és Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint szakmai programját.

MÁR LEHET IGÉNYELNI A JELZŐKÉSZÜLÉKET

ELKEZDŐDÖTT A FOCISZEZON BORDÁNYBAN

Nyugdíjasoknak 24 órás segítség

Hazai mérkőzések hétvégén

Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ (Bordány,
Kossuth utca 53/2.) feladatellátásában várhatóan 2012. október 1. napjától jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális
alapszolgáltatás kerül bevezetésre. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, főként időskorú,
egyedül élő, fogyatékos-, valamint pszichiátriai beteg személyek részére való segítségnyújtás krízishelyzet elhárítása
céljából, 24 órás ügyelettel. A segélyhívó készüléket Bordányban élő azon személyek igényelhetik, akik otthonukban
élnek, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászorulók, illetve a segélyhívó készülék megfelelő használatára
képesek (jogszabályi előírás): egyedül élő 65 év feletti személy; egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy; kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha
egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását (kérelemhez szakorvosi igazolás csatolása szükséges).
A segélyhívás a szegedi székhelyű AXAGER Kft. által az ellátott otthonába kitelepített GPRS segélyhívó készüléken keresztül működik. (A készülék elektromos árammal, illetve akkumulátorral is működtetett kivitelűek.) Az igénylő veszélyhelyzet esetén a falra felszerelt vagy a hordozható készülék
(vészjeladó karóra) gombjának megnyomásával aktiválja a
riasztást. A riasztást a távfelügyelet diszpécserközpontjában
fogadják, ahol az ügyeletes munkatárs visszahívja a segélyhívót, majd értesíti a készenlétben lévő gondozót a segítséget
kérő nevének, címének és egyéb rendelkezésre álló információknak a közlésével. Az ügyeletet ellátó személy megjelenik
az ellátott lakásán 30 percen belül, és a segélyhívás okául
szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali
intézkedéseket megteszi (rosszullét kezelése, orvos-, mentő-,
polgárőrség-, rendőrség-, tűzoltóság értesítése). A 24 órás
ügyeletet intézményünk szociális gondozói, tanyagondnokai
látják el.
Az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díja (távfelügyeleti díj) egységesen: havi 1800 Ft+ÁFA (2285 Ft). Bővebb
információ: Integrált Szociális és Egészségügyi Központ,
Bordány, Kossuth u. 53/2. Tel.: 0662/588-090, 0662/588-091
email: iszek@bordany.hu. A segélyhívó készülék igénylését
a fenti címre várjuk legkésőbb: 2012. szeptember 20. napjáig.

Augusztus közepén megkezdődött a fociszezon a megyében
is. A Megyei I. osztályú bajnokságban szereplő felnőtt együttes a Szegedi VSE ellen hazai győzelemmel kezdte meg a bajnokságot, ezt követően egy-egy gólos vereséggel zárult az
Ásotthalom elleni hazai mérkőzés, illetve az Algyő elleni idegenbeli mérkőzés. A csapat jelenleg a 11. helyen áll a bajnokságban. Az ifi csapat egyenlőre három vereséggel kezdte a
szezont, azonban nem szabad elfelejteni, hogy a csapat az
utolsó pillanatra állt össze a bajnokságra, szűkös kerettel dolgozik a Dobó-Sádt edzőpáros. Hosszú évek után újra van
Bordány II is. A Megyei III. osztályban induló csapat jelenleg
egy döntetlennel és egy vereséggel áll. A hétvégén hazai mérkőzésekre kerül sor, szombaton 16.30-tól a Megyei III. osztályú bajnokságban Bordány II – Alsóváros mérkőzésre, míg
vasárnap a Megyei I. osztályban Bordány SK – Sándorfalva
mérkőzésre kerül sor. 14.30-tól ifjúsági mérkőzés, míg
16.30-tól felnőtt mérkőzésre kerül sor. Hajrá Bordány!

HÁTASLOVASOK, FOGATOSOK MUTATKOZTAK BE

Sikeres volt a lovasnap
Szeptember 1-én, szombaton második alkalommal rendezték
meg településünkön a lovasnapot. A Bordányi Lóbarátok Köre által szervezett rendezvényre több környező településről,
szép számmal érkeztek lovasok fogattal a Petőfi utcai, régi focipályához. A vendégvárást követően a fogatok és a hátaslovasok felvonulására került sor, a falu több utcáját végigjárva
kocsikázhattak végig a kilátogatók. A nap folyamán számos
program zajlott a pályán, így fogathajtó versenyek és hátaslovasok ügyességi versenyére is sor került. A szervezők remélik, hogy sikerült ismét egy színvonalas
programot rendezni. Bíznak abban, hogy jövőre is egy sikeres, a közönség számára tetsző rendezvényen találkozhat a falu aprajanagyja. A rendezvényről részletes beszámolót olvashatnak a Bordányi Napló következő számában! KÉPEK A FACEBOOKON!

ÚJABB MOZGÁSFORMÁT KÍNÁL A FALUHÁZ

Hip-Hop oktatás indul
Hip-hop oktatást indít Bordányban a szeIDŐJÓS
gedi Hypnology Dance Crew tánciskola. Az
órák keddenként és csütörtökönként 16.00
Hétfő
órától a Faluházban lesznek.
30°C
Az első, ingyenes órát 2012. szeptember 1116°C
én, kedden 16.00-17.00 óra között tartják, Kánikula
melyre szeretettel várnak mindenkit. Bővebb információ Göncz Sándortól kérhető a
Kedd
0670/265-1012-es telefonszámon.
30°C
A választás lehetőségét csak előrendelve tudjuk biztosítani! Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
09.10.
04.25. H

Szemes
bableves
Marhahús
erőleves
09.11.
04.25. K
H

Daragaluska
leves
Tejfölös
gombaleves
09.12.
04.25. SZ
H

Tarhonya
leves
Zöldborsó
leves
09.13.
04.25. CS
H

17°C
Kánikula

Szerda
Tejmártás baromfi krokettel

30°C
17°C

Rizses hús, káposzta saláta
Falusi aprópecsenye petrezselymes
burgonyával, kovászos uborka
Temesvári sertésborda tésztával

Kánikula

Csütörtök
28°C
17°C

Pirított sertésmáj sósburgonyával,
vegyes vágott
Rántott sajt petrezselymes rizzsel, tartár

Zivatar záporesővel

Péntek

Székelykáposzta, sütemény

27°C
16°C

Tepsis karaj vele sült hasábburgonyával, csemege uborka
Tejfölös csirkemell-filé tésztával
Tengeri halfilé rántva törtburgonyával,
uborka saláta

Zivatar záporesővel

Szombat

Zöldbab leves

26°C
15°C

Zúzapörkölt galuskával, cékla
Gyümölcsleves
09.14.
04.25. P
H

Paprikás sült csirkecomb barackos
rizzsel
Sajtos tészta

Tyúkgulyás
Máglyarakás
Frankfurti
leves

Sertés sült vegyes körettel

Zápor

Vasárnap
27°C
14°C
Gyengén felhős

