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A KÉPVISELŐK AZ ÁPRILISI TESTÜLETI ÜLÉSEN VÉLEMÉNYEZHETIK A BEADOTT ELKÉPZELÉSEKET

Hárman szeretnék igazgatni a bordányi általános iskolát
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete pályázatot írt ki az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatói állásának betöltésére, mert Simon Zoltánné Margitka augusztus közepétől nyugdíjba vonul. A megadott határidőig három pályázat érkezett be a tankerülethez. A pályázatokkal kapcsolatosan véleményezési joga van nevelőtestületnek, az alkalmazotti közösségnek, a szülői és diákközösségeknek és az önkormányzat képviselő-testületének is. Az igazgatót
az oktatásért felelős miniszter felhatalmazása alapján és a nevében eljáró köznevelésért felelős államtitkár nevezi ki, tehát neki
van döntési joga az ügyben.
Tanács Gábor polgármestert a pályázatokkal kapcsolatosan kérdeztük. A településvezető elmondta, hogy egy hölgy és két férfi
nyújtott be pályázatot a megadott határidőig. A pályázati anyagokat a napokban kapta meg a KLIK mórahalmi tankerületének
vezetőjétől. Az önkormányzati képviselők a soron következő ülésen, április 28-án véleményezhetik a beadott elképzeléseket. A
polgármester szerint mindhárom pályázat és pályázó más-más módon erős. Van, aki a helyismerete miatt, van aki az elképzelései, fejlesztési koncepciója vagy éppen a vezetői programjában megfogalmazott célok miatt lehet befutó. A három pályázó közül
ketten keresték meg személyesen is a polgármestert a pályázat benyújtása előtt, és vázolták fel elképzeléseiket az iskola jövőjével kapcsolatban. Elmondta, hogy örömmel nyugtázta, hogy mindkét pályázó az önkormányzattal való szoros együttműködés
híve. Megtudtuk, hogy a polgármester a pályázatokban leginkább a jelenlegi szak-mai munka további erősítését, az innovációt, a
fiatalok településen tartásának lehetőségeit keresi, arról olvasna szívesen. Szeretné, ha a jelenleg a járásban második legnagyobb iskola vezető szerepe megmaradna, sőt erősödne is. A következő öt évre kell tervezni, nem egyszerű a pályázók, de az őket
véleményezők dolga sem. Az iskola, az itt élő gyerekek, családok jövője a tét. Egyegy pályázati anyag jól tükrözi a vezető elképzeléseit, azt az ívet, amely a hagyományok tiszteletéből kiindulva, az együttműködéseken és szakmai irányításon át a kollégák
érdekei és tanulók fejlődése melletti markáns kiállást célozza. A polgármester nagyon lényeges szempontnak tartja, hogy továbbra is minél több teljes munkaidőben a bordányi iskolában dolgozó pedagógus foglalkozzon a bordányi gyerekekkel, függetlenül attól milyen változások lesznek a KLIK területi vagy szervezeti működésében. Eddig ezt sikerült megvalósítani, a felelősség ebben az esetben is az új igazgató vállára kerül át.
Az iskola központi szerepének megőrzése, tudásközponttá alakítása, a felhalmozott tudás modern módszerekkel történő átadása, egy a hagyományokra építő, sokszínű iskola működése mind a diákok, mind a szülők, mind a pedagógusok számára szép jövőképet jelent, amelyet az önkormányzat továbbra is támogatni szeretne. Az igazgatójelöltek által megírt pályázatok mindenképp a legfontosabb mérföldkövek. A három anyag három nézőpontból közelít az iskola felé. A falun keresztül vezető, a közösen
járható út a jó út, mondta a polgármester. A testületi meghallgatások alkalmával a személyes pályázói jelenlét minden bizonnyal
tovább befolyásolja majd a képviselőket, akik akarva vagy akaratlanul hasonlítják majd a jelentkezőket mind szakmailag, mind
emberileg a régi igazgatóhoz Margitkához, aki nyugdíjas éveit is aktívan tölti majd. Megtudtuk, hogy egy sorrendet kell a képviselő-testületnek felállítani a jelöltekkel kapcsolatosan, amelyet továbbítanak a tankerület számára. A végleges döntés Budapesten születik meg minden véleményező sorrendjét figyelembe véve, várhatóan az idei tanév végéig. Jelenleg a Mórahalmi Tankerülethez tíz iskola tartozik. Ebből hat iskolában, köztük a bordányiban is csak fenntartó, míg hármat működtet is, és további egy
iskolában részben fenntartó, részben működtető szerepet is betölt a KLIK.
ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES

ÁPRILIS 19-ÉN 17 ÓRÁTÓL FÓRUM A FALUHÁZBAN

Ingyenes ortopédiai szűrővizsgálat

Csatornázási tájékoztató lesz kedden

Ismét ingyenes ortopédiai szűrővizsgálatra kerül sor intézményünkben, mely során a vizsgálat mellett lehetőség lesz a
szükséges gyógyászati segédeszközök megrendelésére is.
A vizsgálatot Dr. Virágh György ortopéd szakorvos végzi,
kezdés időpontja: 2016. április 18. (hétfő) 16:00 óra, helyszíne az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ (Kossuth
utca 53/2.) A szűrés, érkezési sorrendben történik, melyre
előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Tel.:62/588-090, E-mail: iszek@bordany.hu.
Farkasné Lippai Ágota, intézményvezető

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbbi ülésén tűzte napirendre a csatorna beruházással
kapcsolatos lakossági aláírásgyűjtés felvetéseit. A képviselők
hat pontos határozatot fogadtak el, amelyben többek között
azt is kezdeményezték, hogy Maróti Mihály, mint a Forrás IV.
Beruházó Víziközmű Társulat elnöke, valamint a beruházás
pénzügyi vezetője, illetve a beruházás mérnöki feladatait ellátó szakembere a lakosság részére adjanak tájékoztatást a
beruházás pénzügyi, műszaki helyzetéről. A beruházással
kapcsolatos fórumra 2016. április 19-én, kedden 17:00 órakor kerül sor a Faluház nagytermében. Kérjük a lakosságot,
kiemelten az aláírókat, hogy jöjjenek el a fórumra,
ahol most tájékoztatást kérhetnek az
érintettektől!

SZERDÁN 15 ÓRÁTÓL VÁRJÁK A TAGTÁRSAKAT

Mozgáskorlátozott csoportgyűlés
Tisztelt mozgáskorlátozott csoport! Szeretettel tudatjuk,
hogy április 20-án, szerdán 15:00 órától csoportgyűlést tartunk a Faluházban. Minden tagtársunkat szeretettel várjuk!
Tisztelettel,
Árva Zoltánné csoporttitkár és a Vezetőség

ÁPRILIS 30-IG KELL MÓDOSÍTANI AZ ADATOKAT

A VERSENY NAPJÁN MÉG LEHET JELENTKEZNI

Hulladékgazdálkodási változások

149-en regisztráltak a Félmaratonra

Tisztelt Ingatlanhasználó!
Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy egy egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében az állam létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot, mely a jövőben biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését. Erre tekintettel
kérjük, hogy amennyiben Ön csoportos beszedési megbízással, átutalással vagy egyéb elektronikus számlafizetési módszerrel (pl. Díjnet) fizeti a közszolgáltatási díjat, az alábbiak
szerint, legkésőbb 2016.04.30-ig szíveskedjen módosítani a
díj jogosultjának adatait. A számlabefizetéssel kapcsolatos
adatokról (számlatulajdonos neve, bankszámlaszámla) a
www.nhkv.hu weboldalon tájékozódhat 2016.04.15.-től, illetve arról a későbbiekben is kap tájékoztatást. Abban az esetben pedig, ha Ön készpénz-átutalási megbízással (csekken)
teljesíti díjfizetését, akkor továbbra is az eddig megszokottak
szerint járhat el.
Április 1-jétől javasoljuk - a legkényelmesebb díjkiegyenlítési megoldásra - a csoportos beszedési megbízásra való áttérést. A számlázással és az április 1-je utáni teljesítésre vonatkozó díjfizetéssel kapcsolatban az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatot üzemeltet a jövőben, amelynek elérhetőségeit április
30-tól a www.nhkv.hu weboldalon, illetve későbbi tájékoztatásunkban találja. Az április 1-je előtti időszak szolgáltatási
teljesítésre vonatkozó díjkiegyenlítése, továbbá a közszolgáltatás egyéb ügyeinek intézésére a helyi közszolgáltató továbbra is biztosítja az ügyfélszolgálati ellátást, a korábbi gyakorlatnak megfelelően. A közszolgáltatási rendszer átalakulásával kapcsolatosan fontos hangsúlyozni: a hulladékgazdálkodási díj nem változik, a hulladékszállítási szolgáltatás
színvonala emelkedik, az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer országos lefedettsége nő és a műszaki ügyfélszolgálati rendszer a közszolgáltatóknál megmarad.
Ezúton is köszönjük segítő együttműködését. Bízunk abban,
hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszert érintő átalakítások mielőbb az Ön számára is érzékelhető minőségbeli javulást fognak eredményezni. Kérdés esetén forduljon bizalommal az NHKV Zrt. munkatársaihoz.
Tisztelettel:
NHKV Zrt.

Április 13-án lezárult az előzetes nevezési időszak a III. Homokhát Félmaratonra. Összesen 149 versenyző nevezését regisztrálták a szervezők, ők azok akik a megadott határidőig
teljesítették az online regisztrációt, valamint elutalták a nevezési díjat. E-mailes visszaigazolást kaptak a versenyzők nevezésükről, akinek kérdése van nevezésével kapcsolatosan,
vagy nem látja magát a frissített rajtlistán, az kérjük jelezze
mihamarabb a bordanysportkor@gmail.com e-mail címen!
Az elfogadott regisztrálók között 77 fő nevezett a 10,5 km-es
távra, míg 72 fő a félmaratonnak vág neki. Összesen 51 női és
98 férfi induló van eddig a viadalon, jelentkezni most már
csak a verseny napján, a Deák téri helyszínen lehet 8:30 és
9:30 óra között. A 10,5 km-es távra 4.500 Ft-os áron, míg a 21
km-es távra 6.000 Ft-os összegért lehet majd regisztrálni. A
verseny napján regisztrálóknak a befutó érmeket, illetve a pólókat a versenyt követően postázzuk!

Szent Márk napi hagyományőrzés
A Katolikus Egyház Szent Márk ünnepéhez kapcsolódóan
végzi a búzaszentelést. A tanyagondnoki szolgálat a bordányi
Szent István Egyházközséggel együttműködve harmadik alkalommal szeretné feleleveníteni az ünnephez kapcsolódó
hagyományokat. A szentmise és a programok helyszíne a
Nagy Kálmánné-féle Hermina tanya (Bordány, Mező dűlő
64.), időpont: 2016. április 24.(vasárnap) 9:00 óra.
Programok: 8:00 gyülekező a bordányi katolikus templomnál, 8:15 gyalogos hálaadó menet a szentmise helyszínére,
9:00 kültéri szentmise, búzaföld megáldása, 10:30 a bordányi óvodás gyerekek néptáncbemutatója. A nap további
részében lehetőség nyílik kézműves foglalkozáson történő
részvételre és sor kerül a Bordányi Lóbarátok Körének közreműködésével lovaskocsis határjárásra a tanyavilágban.
A programon való részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel
várunk!
ISZEK munkatársai

Rangadót játszik a serdülő csapat!
Folytatódnak a bajnoki küzdelmek a Bordány SK csapatai
számára, kézilabdában és fociban is fontos
IDŐJÓS
mérkőzések várnak sportolóinkra. Szombaton 10:00 órától kerül sor a hétvége egyik
Hétfő
legfontosabb találkozójára. Harmadik helyen álló U16-os gárdánk a második Rösz18°C
két fogadja az Arany János utcai pályán.
11°C
17:00 órától a Bordány II szintén rangadón a Zápor
Csongrád II ellen meccsel a Petőfi utcai
Kedd
sportpályán. A vasárnap délutánt női kéziseink nyitják, akik a Kisteleki KK csapatával
18°C
játszanak 14:00 órától a Bordányi Sportcsar8°C
nokban. Megyei II. osztályú felnőtt és ifi Derült
együttesünk vasárnap délután Nagymágocson játszanak 15, illetve 17 órás kezdettel.
Szerda
04.18.
04.25. H

A
1 Zöldborsó leves
A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

ÁPRILIS 24-ÉN, VASÁRNAP VÁRNAK MINDENKIT

HÉTVÉGÉN ISMÉT LESZNEK BAJNOKI MECCSEK

2 Hamis gulyás
04.19.
04.25. K
H

ACsontleves
1
daragaluskával
2

Sárgaborsó
leves

04.20.
04.25. SZ
H

1 Pirított
tésztaleves
2

Tejfölös
karalábleves

04.21.
04.25. CS
H

1

Brokkoli
krémleves vajas
galuskával

2 Szilvaleves
04.22.
04.25. P
H

1

Lencsegulyás,
füstölt tarjával

2 Újházi
tyúkhúsleves

filé pörkölt tésztával,
A Pulykacomb
káposztasaláta

19°C
8°C

Csirkecomb filé rántva, petrezselymes

B burgonyával, uborkasaláta
C Vadas karaj zsemlegombóccal

Szeles

Csütörtök

Tejfölös mustáros sertésszelet, párolt

A rizzsel

Póréhagymás sertéstokány
sültburgonyával, cékla

B
tarhonyával, vegyes
C Marhapörkölt
vágott

19°C
9°C
Szeles

Péntek

A Székelykáposzta, sütemény

19°C
9°C

Párizsi csirkemell gombás rizzsel,
befőtt

B
C Tojással töltött dagadó vegyes körettel

Zápor

Szombat

A Zöldborsós csirkemell penne tésztával

18°C
8°C

Pontyfilé rántva, tört vajas

B petrezselymes burgonyával, kompót
Tepsis tarja lilahagymás krémsajtban,
C rizzsel

Zápor

Vasárnap

A Tejbegríz pudinggal, fahéjas cukorral
B Krumplis tészta
C Borsos tokány rizzsel, vegyes vágott

18°C
9°C
Eső

