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PÁLYÁZATI FORRÁSOKTÓL FÜGGNEK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FEJLESZTÉSI TERÜLETEI

Buszvárók, mozgóbolt, fűtéskorszerűsítés, régészeti park
Különböző fejlesztési tervek készültek el az elmúlt időszakban, amelyek megváltoztathatják, javíthatják a településképet, ezért
minden bizonnyal érdeklődéssel olvassák majd a bordányiak. Minden fejlesztés csak pályázati forrásból valósulhat meg, a cél a
100%-os támogatottságú pályázatok elnyerése, hiszen a településnek egyre kevesebb az önereje. Az önkormányzat minden Európai Uniós forrásra pályázni szeretne, a megvalósításban nem a prioritási sorrend, hanem a pályázati lehetőségek dominálnak
majd. A helyi fejlesztéseket áttekintve elmondhatjuk, hogy hamarosan megkezdődik a szegedi kistérséggel partnerségben benyújtott közösségi közlekedés-fejlesztést célzó pályázat megvalósítása, amely elsősorban a halasi út mentén, a közlekedés
szempontjából a szegedi oldalon buszvárók telepítését jelenti majd. Az önkormányzat az elmúlt időszakban több pályázatot is
benyújtott. A mezőgazdasági termelők, őstermelők termény értékesítését támogató mozgóbolt kialakítását célzó projekt keretében, sikeres pályázat esetén megújul a Kistemplomtanya tér, itt kerül kialakításra egy a termelőket segítő logisztikai központ is.
Határon átnyúló projekt keretében egy helyi civil szervezeteket segítő iroda jöhet létre a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban.
A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése nagyon fontos lenne, szinte minden helyiség padlója más-más magasságú. Ugyancsak fontos lenne a fűtéskorszerűsítés, az energiatakarékosság növelése. Ennek érdekében készült akadálymentesítési terv,
amelynek része egy szélfogó kialakítása is, amely megakadályozza majd a gyors hőcserélődést. Jelenleg ha ügyfél lép be vagy ki
az épületből, télen a -20 fokos levegő azonnal az ügyféltérbe jut, illetve a meleg levegő kijut az utcára, mintha azt fűtenénk. A
szélfogó oromzata új karaktert sugározna az épületnek, a két oldalán pedig kerékpártárolók kialakítására kerülne sor. A pályázat
kiírására még sajnos várni kell. Turisztikai attrakciók fejlesztésére már kiírták a pályázatot, október elsejéig kell benyújtani a dokumentációt. A tervek szerint egy nagyobb vízgyűjtő épült volna meg a Dudás utca Szeged felöli végén található önkormányzati
területen, azonban a tervezési folyamat során kiderült, hogy a területen olyan védett virágok találhatóak, amelyek lehetetlenné
teszik a tó kialakításához szükséges engedélyek beszerzését. Megállapításra került, hogy a terület egyedülálló növényvilága országos jelentőségű. Így az úgynevezett kékperjés réten sikeres pályázat esetén egy tanösvény kerül kialakításra, a Teréz utca
ezen szakaszának telkei mögött pedig egy Ős-Bordány Régészeti Park kaphat helyet, amelyben a településen talált szarmata kori
leleteket, és a honfoglalás környékén itt élők mindennapjait bemutató ősfalu épülhet meg műhelyekkel, aszalóval, füstölővel.
Hamarosan elkészül a Bordányt-Zákányszékkel összekötő kerékpárút engedélyes terve is. A Zákányszéki út belterületi szakaszán a kerékpárút építéssel egyidejűleg kisebb területrendezésre is sor kerülhet. Az egyik oldalon eltűnik majd a nyílt vízelvezető árok, és a járda annyira kiszélesedik, hogy az alkalmas legyen kerékpáros és gyalogos forgalom lebonyolítására is. Az új aszfaltburkolat biztonságos közlekedést tesz lehetővé. Ide kapcsolódik egy másik pályázat is, amelyből az önkormányzat a zákányszéki úti belterületi buszmegállókat szeretné fejleszteni. Amennyiben a benyújtott pályázat nyer, a zákányszéki úton buszvárók
telepítésére, és a Zákányszék felőli oldalon egy sebességmérő tábla kihelyezésére kerülhet sor.
A KŐ, MELYET LEHELYEZEL, A VILÁGOT ÉPÍTI TOVÁBB

Köszöntő idősek napja alkalmából
„Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kő, melyet lehelyezel, a világot építi tovább.” - (Antoine De Saint-Exupéry) Október elsején az Idősek Világnapját ünnepeljük. 70-80 évet megélni, átélni nem
kis dolog. Ez az ünnep az idősekért van, róluk szól. Az idős
embereket tisztelnünk kell. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak érzését,
hogy értékeljük őket. Igyekszünk odafigyelni idős társainkra, törekszünk egymás mélyebb megértésére, jobb megismerésére, hogy lássuk meg és keressük egymásban az értékeset,
az elsajátításra, a követésre méltót.
Életünk akkor tekinthető értékesnek, ha az idő előrehaladtával saját
utódainknak értékesebb világot, példát tudunk átadni. Mindennapi munkánkhoz az elődök nyújtotta mintából meríthetünk hitet, erőt, bátorságot. Szebbé és reménytelibbé teszik életünket. Sokat segítenek nekünk tapasztalataik
átadásával, véleményük, bölcsességük megosztásával. Minden életkornak megvan a maga szépsége, megvannak a sajátos feladatai. Valamennyi életszakaszban megtesszük, amit
vár tőlünk környezetünk, családunk, munkahelyünk. Így tet-

ték ezt szüleink, nagyszüleink, idős barátaink és ismerőseink
is. Kívánom, hogy valamennyien járuljunk hozzá a nemzedékek közötti illetve a családon belüli emberi harmónia, odafigyelés, közösségi gondolkodás és összetartozás megteremtéséhez, mely idős embertársaink szívét melegséggel, békességgel tölti meg. Őszinte szeretettel és tisztelettel kívánom,
hogy derűsen és jó egészségben, a család nyújtotta örömökkel töltse a pihenés éveit településünk minden szép korú
lakója!
Tanács Gábor, polgármester

AZ IDÉN LETT 10 ÉVES A BOROSTYÁN DALKÖR

Népzenei találkozót tartottak
A bordányi Borostyán Dalkör szeptember 22-én, szombaton
tartotta jubileumi, az együttes
10 éves fennállásának tiszteletére rendezett népzenei találkozóját. Az ünnepségen
felléptek ásotthalmi, forráskúti, mórahalmi, ópusztaszeri, üllési és csólyospálosi csoportok, valamint a Borostyán
Dalkör. A rendezvénynek az
idei évben is a bordányi Faluház nagyterme adott helyet.

ÚJABB HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYEI

Középpontban a vizes élőhelyek
kutatása

Október 1-7., egy héten keresztül

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési
Program - A mórahalmi Homokkert Kistérségi Integrációs
Nonprofit Közhasznú Kft. valamint a nagyváradi Körös vidéki Múzeum által a Magyarország-Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013 pályázati programra
benyújtott „Éghajlati és környezeti változások regionális hatásának feltárása és összehasonlító elemzése vizes élőhelyeken” című, HURO/0901/207/2.2.2 azonosítóval ellátott projektje 2011-ben 114.950.- euró összegű támogatást nyert,
melynek keretében két eltérő lokális környezeti adottságokkal rendelkező vizes élőhely komplex vizsgálatára került sor.
A két mintaterület a mórahalmi szikes Nagyszéksós-tó illetve
a romániai Nagyvárad közelében lévő Püspökfürdő karsztos
hévízi forrástó. A vizes élőhelyek állapotának és az emberi tevékenység által befolyásolt környezeti és ökológiai folyamatok dinamikájának vizsgálata paleoökológiai elemzések, talaj- és vízkémiai mérések, valamint földtani vizsgálatok segítségével valósult meg. Az eredmények felhasználásával olyan környezetváltozási előrejelzések készíthetőek el, amelyek alapján a Nagyszéksós-tó esetében a beruházások jellegének, mennyiségének meghatározásával fenntartható területhasználati koncepció kerülhet kidolgozásra. Püspökfürdő
esetében a vizsgálatok eredményei alapján lehetőség nyílik a
turisztikai beruházások fenntartható üzemeltetésére, fejlesztésére. A létrehozott adatbázist gazdasági szereplők és környezetvédelmi szakemberek a jövőben beruházási, oktatási
vagy kutatási céllal egyaránt alkalmazni tudják. Ha szeretne
többet megtudni pályázatunk részleteiről, eredményeiről,
látogasson el honlapunkra:
www.homokkert.hu/kornyezetvizsgalat.
SZAVAZNI LEHET A LEGSZEBB KERÉKPÁRRA

Közel 200 fő az autómentes napon
Az idei évben Bordány is csatlakozott az Európai Mobilitási
Hét programsorozathoz. Településünkön, a hét folyamán
több program is várta az általános iskolásokat, a legtöbb osztály részt vett a biciklis közlekedés népszerűsítését célzó előadáson is. Az egy hetes kampány csúcspontja volt a szombati
Európai Autómentes Nap. A szervezők első alkalommal vártak mindenkit a település „Bringásreggelijére” a Felszabadulás utcába, ahol a kerékpárral érkezőket péksüteménnyel és
teával kínálták, az óvodásoknak és általános iskolás gyerekeknek aszfaltrajzverseny is meghirdetésre került. Volt még
kerékpáros felvonulás, ugrálóvár, kötélhúzás, ugrókötélverseny, KRESZ totó, bringás bolhapiac, bringaszerviz, bringaolajozás és sorversenyek várták a családokat. A programokon
résztvevőket autómentes nap ajándékokkal jutalmazták, az
osztályok versenyét a 4.a osztály nyerte, így ők nyerték meg a
győri osztálykirándulást. Jelenleg is tart a Bordány – A homokhátság szíve facebook oldalán a kerékpárszépség verseny, melyre szeptember 30-ig lehet szavazni. A legszebb kerékpár tulajdonosa egy 5.000 Ft értékű kerékpáros ajándékcsomagot vehet majd át a jövő héten.

Az Országos Könyvtári Napok rendezvényei október
hónapban zajlanak ország szerte, melyek az Informatikai és
Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális
Alap és a megyei könyvtárak támogatásával valósulnak meg.
A programsorozat címe: Könyvtárak összefogása a tudásért –
Országos Könyvtári Napok, szlogenje: Időskorban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban! Az országos rendezvényekhez kapcsolódnak programjaink, melyek a következők:
1. Biztonságos időskor: Biztonságban vagyok? címmel a Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai részére tart tájékoztatót október
2-án 14 órakor, Palotás László körzeti megbízott és Gyuris
Ernő polgárőr parancsnok. 2. Mozgalmas időskor: A jóga jótékony hatása az egészség megőrzésében a címe Komár Mónika jógaoktató előadásának, melyre kortól függetlenül minden érdeklődőt várunk október 3-án 18 órakor a Faluház rendezvénytermébe. 3. A Faluház munkatársai segítségével az
Internetes ügyintézéssel ismerkedhetnek meg az érdeklődők
október 5-én 8 órától a nap folyamán. 4. Október 18-án 17
órakor, a Faluház rendezvénytermében Schäffer Erzsébet íróval találkozhatunk. Találkozzunk a könyvtárban! A rendezvényekre minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
IDŐJÓS
Támogatóink:
Hétfő

Októberben papírgyűjtés
Október 6-án, szombaton 8 és 12 óra között
ismét papírgyűjtés lesz. Az ifjúsági önkor- Zápor
mányzat 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. Együttműködésüket Zápor
előre is köszönjük.
10.01.
04.25. H

Paradicsom
leves
Marhahús
leves
csipetkével
10.02.
04.25. K
H

Zöldbab leves
daragaluskával
Tejfölös
burgonyaleves
10.03.
04.25. SZ
H

Alföldi leves
Szárnyas
aprólék leves
10.04.
04.25. CS
H

Szemes
bableves
Kukorica leves
rizsgombóccal
10.05.
04.25. P
H

Kedd
21°C
11°C

Szerda

Tejszínes csirkemell-filé zöldborsóval,
tésztával

23°C
13°C

Savanyú káposztával töltött dagadó,
törtburgonya

Zápor
Tojáshabos rakott karfiol

Csütörtök

Hentes borda petrezselymes
burgonyával

23°C
13°C

Sertéspörkölt tarhonyával, vegyes
vágott
Hortobágyi húsos palacsinta

Zápor

Tejfölös tökfőzelék párizsi csirkemellel

Péntek

Sült kolbász hagymás törtburgonyával,
párolt káposztával

24°C
14°C

Rántott csibemáj karottás burgonyapürével, vitamin saláta

Szitálás, gyenge eső

Szombat

Csirkecomb-filé paprikás galuskával,
fejes saláta

23°C
13°C

Lecsós sertésborda tésztával
Serpenyős csirkés Gyros zöldséggel,
rizzsel

Eső

Vasárnap

Grízes metélt

Tejfölös
sertésgulyás

22°C
13°C

Krumplis tészta
Tyúk mellcomb-filé
raguleves

21°C
11°C

Sült csülök hagymakarikával, fűszeres
burgonyával, csemege uborka

Eső

