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ALSÓMOCSOLÁD, BORDÁNY ÉS HAJDÚNÁNÁS ÖNKORMÁNYZATA NYERT AZ UNICEF PÁLYÁZATÁN

Átadták az „UNICEF Gyermekbarát Település“ díjakat
Mint arról már korábban mi is beszámoltunk, Bordány Nagyközség Önkormányzata pályázott az UNICEF gyermekbarát település cím elnyerésére. A díjak átadására szeptember 20-án Budapesten, a Mazel Tov étteremben került sor. A gyermekek világnapját az UNICEF, az ENSZ Gyermekalapja kezdeményezésére ünneplik 1954 óta szeptember 20-án. Az UNICEF 1996-ban indította el a gyermekbarát városok programját, a kezdeményezéshez Magyarország 2015-ben csatlakozott. A díjat mindig ezen a
napon, a gyermekek világnapján adják át.
Az „UNICEF Gyermekbarát Település“ címet és a program megvalósítására szolgáló 2 millió forint támogatást 21 önkormányzat pályázata közül, szoros versenyben, a független szakértőkből és a program 18 éves Fiatal Nagykövetéből álló Értékelő Bizottság döntése nyomán Alsómocsolád, Bordány és Hajdúnánás önkormányzata nyerte el. A program együttműködő partnere az
Emberi Erőforrások Minisztériuma.
A nyertes önkormányzatok egyebek között a következőket vállalták pályázataikban: a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal közösen gyerekjogi stratégia kidolgozását, fiatalok bevonását az Ifjúsági Cselekvési Terv kidolgozásában, gyerekbarát
költségvetés megvalósítását, illetve a gyerekek véleményének
széles körű figyelembe vételét. A pályázati programok minél
hatékonyabb megvalósulását az UNICEF Magyar Bizottság
segíti, valamint az Értékelő Bizottság is figyelemmel kíséri.
Bordányt Tanács Gábor polgármester mellett Masir Norbert
gyermek- és ifjúsági polgármester, Lajkó Bálint ifjúsági képviselő, és Szilágyi Réka, az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákönkormányzatának elnöke képviselték a díjátadó ünnepségen.
Bordány Nagyközség Önkormányzata a települési gyermek- A három nyertes önkormányzat képviselői a budapesti díjátadáson
és ifjúsági önkormányzattal és a diákönkormányzattal közösen
pályázott a díjra. „Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az UNICEF bennünket választott“ - mondta Tanács Gábor, Bordány
polgármestere. „Az önkormányzat fontosnak tartja az itt élő gyermekek, fiatalok ügyét, különösen odafigyelünk a hátrányos
helyzetből induló gyermekekre. A Homokhátság szívében lévő településként büszkék vagyunk a Bordányi Ifjúsági Információs
Pontra, amely a fiatalok egyik bázisa. Az idén közösségi konyhával és egy ifjúsági kávézóval bővült, így elmondhatjuk, hogy jelenleg a régió legjobb, európai szintű közösségi és információs tere a miénk. Az ifjúsági önkormányzati választásokat Magyarországon elsőként és egyedüliként internetes rendszer segítségével bonyolítjuk le már 2012 óta. A helyben működő Kölcsönös Önsegélyező Rendszer segítségével a hátrányos helyzetű gyerekek is aktív szereplői a településnek, a helyi virtuális pénznek, a
Bordányi Koronának köszönhetően a fiatalok számos szolgáltatáshoz juthatnak hozzá kedvezményesen vagy ingyen. Ez a rendszer is egyedi hazánkban. Az civil szervezetek, az ifjúsági önkormányzat és az önkormányzat együttműködésének köszönhetően
számos nemzetközi program zajlik településünkön. Ezek a programok a szabadidő hasznos eltöltése mellett bekapcsolják a földrajzilag hátrányos helyzetben lévő fiatalokat is Európa vérkeringésébe.“
Az „UNICEF Gyermekbarát Település“ Értékelő Bizottságának tagjai voltak: Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója, Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, Dr. Tausz Katalin egyetemi tanár,
ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék, Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségekért felelős biztos
helyettes, Dr. Radácsi László, vállalati felelősségvállalási szakértő, Odor Andrea, országos vezető védőnő, Dr. Novák Krisztina,
az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ főigazgatója, Székely Hajnalka, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, Michl József, a „Gyermekbarát Város“ Tata polgármestere és Trizner Laura, a Gyerekbarát
Település program Fiatal Nagykövete, a nyíregyházi Arany János Gimnázium 11. osztályos tanulója.
MINDEN SZÉPKORÚT SOK SZERETTEL VÁRNAK

Idősek napja október 4-én Bordányban
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az
Idősek világnapjává, egyúttal októbert az idősek hónapjává.
Bordány Nagyközség Önkormányzata idén először szervez
települési szintű rendezvényt ezen alakalomból, melyre szeretettel várják a település minden nyugdíjas korú lakosát
2016. október 4-én, kedden 14:00 órakor a Faluházba. Az ünnepségre színes műsorral készülnek az Apraja-falva Óvoda
és Bölcsőde növendékei, valamint az Ádám Jenő Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. A program vé-

gén az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ dolgozói
kis vendéglátással és apró meglepetés ajándékkal kedveskednek a programon résztvevő időseknek.
OKTÓBERI GYERMEKÉTKEZTETÉSI ÉRTESÍTÉS

Befizetés a Polgármesteri Hivatalban
Az október havi gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére 2016. szeptember 26-27-én 8:00-16:00 óráig, 2016.
szeptember 29-én 8:00-16:00 óráig, 2016. szeptember 30-án
8:00-12:00 óráig a Polgármesteri Hivatalban van lehetőség.
Az ebédjegy átvétele a fenti időpontokban lehetséges.

SZEPTEMBER 30-IG VÁRJÁK AZ ÉSZREVÉTELEKET

FÉMGYŰJTÉSRE JÖVŐ TAVASSZAL KERÜL SOR

Csak papírt gyűjtenek október 1-én

Hibalistát készítenek a csatornázásról

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat október 1én , szombaton 8 és 12 óra között papírgyűjtést szervez. Az ifjúsági önkormányzat 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. Segíthetik a munkát, ha az összegyűjtött papírhulladékot az ÖNO - volt Mihálffy Iskola - és a
focipálya udvarában kialakított gyűjtőpontra szállítják. Az
októberi hulladékgyűjtésben, csak a papír összegyűjtését
végzi majd az ifjúsági önkormányzat, a fémhulladékok öszszegyűjtésére a tervek szerint jövő tavasszal kerül majd sor. A
papírgyűjtés sikere érdekében a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy most ne tegyenek ki fémhulladékot a ház elé,
mert azok elszállítására most nincs lehetőség.

Bordány Nagyközség Önkormányzata kéri a lakosságot,
hogy 2016. szeptember 30-ig minden olyan hibát jelentsenek
be a Polgármesteri Hivatalban, amely a csatornázási munkálatokból adódhat. A bejelentéseket megtehetik a Polgármesteri Hivatal ügyfélpultjánál személyesen, telefonon az 588510-es számon, illetve e-mailen a bordany@bordany.hu címre eljuttatott elektronikus levél formájában. Kérjük, hogy
bármilyen apró hibát is tapasztalnak, jelentsék be, hogy az
október elején várható garanciális bejárás során ezeket jelezni tudjuk a kivitelezőnek. Együttműködésüket, segítségüket
előre is köszönjük!
IFI BAJNOKI LESZ SZOMBATON BORDÁNYBAN

Balotaszálláson játszik a Bordány II
A hétvégén csak egy hazai bajnoki mérkőzésre kerül sor a
Bordányi Focipályán, ifi csapatunk szombaton 14:00-tól a
Csanytelek SC együttesével meccsel. A Bordány II gárdája
szintén szombaton, de idegenben Balotaszálláson lép pályára. U14-es focistáink már pénteken bajnokin szerepelnek, ők
Ásotthalmon játszanak mérkőzést, férfi megye I-es és női
megye II-es csapatunk ezúttal szabadnapos
lesz. Hajrá Bordány! Hajrá BSK!
IDŐJÓS

GYERMEKBARÁTSÁGOS PLAKÁT BORDÁNYRÓL

Az iskolások meglepetéssel készülnek
Az általános iskola diákjai meglepetéssel készülnek köszönteni településünket abból az alkalomból, hogy Bordány immár az UNICEF Gyermekbarát Települése címmel büszkélkedhet. Ebből az alkalomból az iskolások pénteken általuk
készített plakáttal örökítik meg Bordány gyermekbarátságának elismerését, és ezt adják át a Diákönkormányzat képviselői Tanács Gábor polgármesternek.
ÜNNEPEK A BORDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Kulturális munkatársat keres a Faluház
A Nemzeti Művelődési Intézet Kulturális Közfoglalkoztatási
Programja keretében keresünk 1 fő bordányi munkatársat közösségi munkás munkakörbe 2016. október 3-tól. A munka 8
órás, teljes munkaidős, a foglalkoztatás határozott idejű,
2017. február 28-ig tartó közfoglalkoztatotti jogviszony. Feltétel minimum érettségi bizonyítvány, valamint Munkaügyi
Központos regisztráció.
A részletekről a faluhaz@bordany.hu e-mail címen vagy a
30/629-9371-es telefonszámon Börcsök Roland intézményvezető nyújt tájékoztatást.

Kulcscsomót keresnek

20°C
11°C

Eladó a Béke dűlőben 1,2 ha termő barackos
és 8000 m2 szántó a műúttól 100 m-re norton
kúttal, 3 fázisú árammal. Tel: 30/428-5998
09.26.
04.25. H

Daragaluska
leves
brokkolival
Tejfölös
zelleres
burgonyaleves

A
1
2
A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

OKTÓBERTŐL LEHET BETÖLTENI AZ ÁLLÁST

Hétfő

A Dózsa téren a sportcsarnok előtt elveszett
egy kulcscsomó, réz kulcstartóval. A becsü- Derült
letes megtalálót kérjük, hogy jutalom elleKedd
nében adja le a Faluház ügyfélpultjánál.
Köszönjük!
20°C

Emléknap, Sportnap és Zenei Világnap
Bordány általános iskolája egykori igazgatójáról, Ádám Jenőről kapta a nevét. A tanintézmény hagyományai szerint
pénteken emléknappal emlékezik meg névadójáról az Ádámcsalád tagjainak jelenlétében. Ez alkalommal a pénteki megemlékezés egybeesik az Európai Diáksport napjával, szeptember 30-ával. A
sportnapon az iskolások 2016 méter
futótávot teljesítenek. A nap kezdetén
ünnepi műsorral emlékeznek meg
Ádám Jenőről, aki sokat tett Bordány
sportéletéért, különösen a labdarúgás
megszerettetéséért.
Egyúttal az október 1-jei Zenei Világnap előtt is tiszteleg a
Művészeti Iskola ének- és zeneszámokkal, majd pedig Ádám
Jenő özvegye a Bordányi Sportkör ajándék futball labdáit adja át az iskola két korosztályos csapatának, amelyek a tavaszi
idényben a megyei bajnokságban az előkelő második, illetve
harmadik helyet szerezték meg.

A SPORTCSARNOKNÁL VESZETT EL

09.27.
04.25. K
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AKaralábleves
1
2 Lencseleves
09.28.
04.25. SZ
H

1

Pirított
tésztaleves

Vegyes

2 zöldségleves
rizzsel

09.29.
04.25. CS
H

1

Burgonyagombóc leves

1

Legényfogó
leves

2

Babgulyás
füstölt
csülökkel

Gyengén felhős

Szerda

főzelék szezámos
A Sárgarépa
csirkemellel

21°C
11°C

Roston sült tarja betyáros raguval

B (tejfölös), petrezs. törtburgonyával
C Borsos marhatokány tésztával, cékla

Gyengén felhős

Csütörtök

Almával sajttal töltött karaj,

A burgonyapürével, kompót

21°C
12°C

Zúzapörkölt galuskával, csemege

B uborka
C Hentes tokány rizzsel

Eső

Péntek

Petrezselymes burgonyafőzelék,

A fasírttal, nápolyi szelet

B Joghurtos pulykacomb filé, bulgurral
C Tarhonyás sertéshús, káposztasaláta

20°C
12°C
Zápor

Csirkecomb filé kukoricalisztes bundá-

Szombat

A ban, petr. rizzsel, majonézes céklasaláta

20°C
9°C

Sültkolbász törtburgonyával, kovászos

B uborka
Sajtkrémleves
2 kenyérkockával C Tárkonyos sertéshús tésztával
09.30.
04.25. P
H

10°C

Gyengén felhős

Vasárnap

A Túrós tészta
B Mákos metélt, alma
C Bácskai rizses hús, almapaprika

20°C
10°C
Eső

