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Friss hıŕeink a www.bordany.hu oldalon!

A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Bordá nyi Hírek

AZ ÉV VÉGÉIG KÖZEL EGY KILOMÉTER HOSSZÚ JÁRDÁT KÉSZÍTHETNEK EL TELEPÜLÉSÜNKÖN

2017-ben is folytatódik a Járdaépítési Program
Má rcius 30-á n dö ntö tt a ké pviselő -testü let a Kö zö ssé gi Já rdaé pıt́é si Program folytatá sá ró l, egyú ttal az ezé vi
keret é s pá lyá zat meghirdeté sé rő l. Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata tavaly ő sszel hirdette meg elő szö r
ezt a kö zö ssé gi projektet, hiszen a telepü lé s vezeté se együ ttmű kö dve a lakossá ggal é vek ó ta kiemelt figyelmet fordıt́ a megfelelő , rendezett telepü lé ské p fenntartá sá ra, fejleszté sé re. A rendezett ingatlanok, tiszta
kö zterü letek hosszú é vek ó ta fontos ismé rvei nagykö zsé gü nknek. Szá mos kö zö ssé gi é s lakossá gi program
szolgá lja ezek megvaló sulá sá t, ıǵy pé ldá ul a 2012-ben é letre hıv́ott fá sıt́á si program is, melynek eredmé nyeké nt ezidá ig kö zel ezerö tszá z fa kiü lteté sé re, telepı-́
té sé re kerü lt sor. A fá k ü lteté se az mellett, hogy javıt́ja a telepü lé ské pet fontos szerepet já tszik a por- é s
zajcsö kkenté sben is. A legú jabb kezdemé nyezé s a
belterü leti ingatlanok elő tti já rdaé pıt́é seket szeretné ö sztö nö zni oly mó don, hogy az ö nkormá nyzat a
kivitelezé shez szü ksé ges só dert é s cementet biztosıt́ja a kivitelezé shez, a lakossá g pedig munká já val
já rul hozzá a fejleszté shez. A program - amellett,
hogy já rdá k é pü lnek - fontos kö zö ssé gi szereppel is
bıŕ, hiszen a szomszé dok, kisebb lakó kö zö ssé gek
ö sszefogá sá val megvaló suló fejleszté s sorá n tová bb
erő sö dhet a bordá nyi lakossá g kö zö ssé gi szemlé lete
is. Az ö nkormá nyzat tavaly é s az idei é vben is 1-1
Május 1-től kezdődhet meg a munka
millió forintot kü lö nıt́ett el a programra, az idei é vre
elkü lö nıt́ett keretre má r be is lehet nyú jtani a pá lyá zatokat, ké relmeket. A tá mogatá s a já rda megé pıt́é sé hez
szü ksé ges é pıt́ő anyag biztosıt́á sá val tö rté nik. 1 m já rda é pıt́é sé hez 25 kg cementet é s 0,15 m só dert biztosıt́ az ö nkormá nyzat. A já rdá t Bordá ny Nagykö zsé g kö zigazgatá si terü leté n lé vő ingatlannal hatá ros kö zterü leten kell megé pıt́eni. A já rdá t minimum 1,2 m szé lessé gű , „babakocsi bará t” já rdaké nt kell megé pıt́eni –
szé lesebb já rda é pıt́hető , de az 1,2 m feletti já rdaré szhez té rıt́é s nem adható -, beton já rda eseté n legalá bb 8
cm beton, 10 cm homokos kavicsá gy szerkezeti kialakıt́á ssal. A benyú jtott ké relmekné l egyré szt elő nyt
jelent, ha az ú jonnan é pıt́endő já rda é pıt́é se a lakó k, szomszé dok együ ttmű kö dé se kapcsá n miné l nagyobb
ö sszefü ggő terü leten való sul meg. Az é v vé gé re a program eredmé nyeké nt kö zel egy kilomé ter hosszú ú j
já rda ké szü lhet el a telepü lé sen. A ré szletes felhıv́á s má r elé rhető a www.bordany.hu weboldalon, a pá lyá zatok benyú jtá si hatá rideje á prilis 20. A beé rkezett ké relmekrő l á prilis 27-ei ü lé sé n dö nt a testü let, a já rdá t az
idő já rá si kö rü lmé nyek figyelembe vé tele mellett má jus 1. é s szeptember 30. kö zö tt kell majd elké szıt́eni.
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Ötödik tollaslabda maraton
Az elő ző é vekhez hasonló an bá rki ré szt vehet az Otö dik
Tollas Maratonon! A rendezvé nynek a Bordá nyi Sportcsarnok ad otthont pé ntek reggel 8 ó rá tó l. Elő szö r az
á ltalá nos iskola tanuló i já tszanak dé lutá n 5 ó rá ig, utá na szabadon bá rki a kezé be foghatja a tollas ü tő t. A
szervező k szeretné k a ré sztvevő k figyelmé t felhıv́ni,
hogy a Facebookon vagy a lentebb olvasható elé rhető sé geken jelezzé k, hogy mikor é rkezné nek é s hogy ré szü krő l há ny fő re szá mıt́sanak! Akik jö nnek - első sorban a nagykorú akat - szeretné k megké rni, hogy é jsza-

ká ra jö jjenek! Jelezzé k, hogy kö rü lbelü l mikor
tudnak já tszani! Kiskorú ak szü lő i engedé llyel este
9-ig, szü lő i felü gyelettel é jszaká ra is maradhatnak! Aki hosszabb idő re is bevá llalja a bulit, az
energiapó tlá sró l gondoskodjon! Tová bbá fontos,
hogy mindenki hozzon magá val vá ltó cipő t. A rendezvé nyen való ré szvé tel dıj́talan, de a csapat tá mogatá sá ra adomá nyokat kö szö nettel elfogadnak. Tová bbi informá ció ké rt é s az esemé nyen való ré szvé telé t e-mailben a balirebek@citromail.
hu-n, illetve mobilon Bá lint Lá szló né Katiná l a 0630/425-9122-es é s Bá lint Rebeká ná l a 06-30/
613-9062-as telefonszá mon teheti meg.

IDEGENBELI NAGY GYŐZELEM CSONGRÁD ELLEN

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A BORDANY.HU-N

Itthon játszik a Bordány II csapat

Tüdőszűrési lehetőség helyben

Nagyszerű é s nemvá rt győ zelmet aratott a sé rü lé sek é s eltiltá sok miatt kö zel tıź hiá nyzó val pá lyá ra
lé pő megyei I. osztá lyú együ ttesü nk Csongrá don!
Hó di Mihá ly gá rdá ja az elmú lt idő szak legnagyobb
bravú rjá t hajtotta vé gre győ zelmé vel, csapatunk
hé tvé gé n szabadnapos lesz. Pé nteken 16 ó rakor
U14-es mé rkő zé sre az Asotthalom csapata é rkezik
a Bordá nyi Focipá lyá ra, U19-es együ ttesü nk vasá rnap dé lutá n Csanyteleken já tszik bajnokit. Szinté n
vasá rnap, 16.30-kor a Balotaszá llá s ellen já tszik hazai bajnokit a Bordá ny II. Nő i ké ziseink Hó dmező vá sá rhelyen já tszanak mé rkő zé st.

A Csongrá d Megyei Mellkasi Betegsé gek Szakkó rhá zá nak Tü dő gondozó Inté zete 04. 18.-21. é s 24-é n
9:30 é s 14:30 kö zö tt lakossá gi tü dő szű ré st tart a
Bordá nyi Faluhá z elő tt. Tová bbi informá ció k
megtekinthető ek a www.bordany.hu honlapon.

Friss hírek a falugazdásztól
Mező gazdasá gi termelő ket é rintő tá jé koztató
elő adá s lesz a Bordá nyi Faluhá zban á prilis 19-é n
(szerdá n) dé lutá n 5 ó rá tó l. Szó esik a 2017. é vi terü letalapú tá mogatá sokró l, az ú j tá mogatá si jogcı́mekrő l illetve a vá ltozá sokró l. A terü letalapú tá mogatá s elektronikus ü gyinté zé se á prilis - má jus 15.
kö zö tt lesz. A termelő k a tá mogatá si ké relem kitö lté sé hez á prilis 10-tő l ké rhetnek idő pontot Bordá nyban a falugazdá szná l vagy a Faluhá zban az informá ció s pultná l.
ISMERJE MEG AZ ISKOLA EGYKORI NÖVENDÉKEIT

Jubileumi gálahangverseny 12-én
Az Adá m Jenő Altalá nos Iskola gá lahangversenyt é s
kiá llıt́á st rendez az Alapfokú Mű vé szeti Iskola alapı-́
tá sá nak 20. é vforduló ja alkalmá bó l a Faluhá zban,
á prilis 12-é n (szerdá n) 17 ó rá tó l. A rendezvé nyen
kö szö ntő t mond Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a
Szegedi Tankerü leti Kö zpont igazgató ja. Kö zremű kö dnek a mű vé szeti iskola egykori diá kjai, valamint
é nekkara. Minden é rdeklő dő t szeretettel vá rnak!
KEZDÉS 27-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN A FALUHÁZBAN

Ingyenes informatikai képzés
Az Euró pai Unió tá mogatá sá val indıt́ott „Digitá lis szakadé k csö kkenté se” cım
́ ű projekt kereté ben té rıt́é smentes
35 ó rá s alapfokú informatikai ké pzé sre nyıĺik mó d Bordá nyban. A tanfolyamom 16-65 é v kö zö tti szemé lyek vehetnek ré szt, akik nem á llnak kö zé piskolá val, felső oktatá si inté zmé nnyel tanuló i/hallgató i jogviszonyban, valamint a ké pzé ssel egy idő ben hazai vagy EU-s forrá sbó l
nem vesznek ré szt informatikai ké pzé sben. A ké pzé s
á prilis 27-é n indul, a ké pzé si alkalmak csü tö rtö ki napokon lesznek 16.30 ó rá tó l. Jelentkezni legké ső bb á prilis
25-é n 16 ó rá ig lehetsé ges. Amennyiben é rdeklő dik a
ké pzé s irá nt ké rjü k keresse kollé gá inkat szemé lyesen a
Faluhá z informá ció s pultjá ná l vagy telefonon a 62/588516-os vagy a 30/965-0771-es szá mon.

Versmaraton a költészet napján
A Bordá nyi Amatő r Szın
́ já tszó Kö r mindenkit szeretettel hıv́ Jó zsef Attila szü leté snapjá n á prilis 11-é n,
kedden 18.00 ó rá ra a Szent Istvá n té rre Kö lté szet
napi versmaraton rendezvé nyé re. A helyszın
́ en bá rki felolvashatja kedvenc Jó zsef Attila versé t, de aki
elfelejti az is szemezgethet az ott elhelyezett kö nyvekbő l. Minden irodalmat, kö lté szetet kedvelő t szeretettel vá rnak!
Apróhirdetés : Pusztamé rgesi szé khelyű é pıt́ő ipari
vá llalkozá s vá llalja lakó é s nem lakó é pü letek
é pıt́é sé t é s felú jıt́á sá t. Erd.:06-30-981-7377
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
04.10.
04.25. H

A
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Magyaros
zö ldborsó
leves
Madá rtej
mandulá val,
habgaluská val

A

Tavaszi tarhonyá s serté shú s,
ká posztasalá ta

B
C

Tengeri halfilé mozzarellá val, cső ben
sü tve, salá taá gyon kapros ö ntettel
Parasztos serté sborda pirıt́ott
burgonyá val, csemege uborka

A

Fű szeres tú ró val tö ltö tt serté sszelet
rá ntva, zö ldsé ges rizs, szilva kompó t

A

Zö ldbabfő zelé k fasıŕttal, mü zli

04.11.
04.25. K
H

A Paradicsomleves Csirkemell falatká k Budapest mó dra,
1
B tö rtburgonyá val
Tojá s kré mleves,
2 tojá s szeletké k-C Borsos serté stoká ny té sztá val,
vegyes vá gott
kel
04.12.
04.25. SZ
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1

Csontleves
csipetté sztá val

B
Gyü
mö
lcsleves
2
C

Rá ntott serté smá j petrezselymes
burgonyá val, cé kla

04.13.
04.25. CS
H

Csirkecomb filé papriká s té sztá val,
fejes salá ta

Burgonya1 gombó
c leves

2

Gombakré mleves kenyé rkocká val

A

Pó ré hagymá val, tojá ssal tö ltö tt serté s-

B szelet rá ntva, burgonyapü ré vel, befő tt
C Rakott karfiol, pudingos palacsinta

04.14.
04.25. P
H

A

1

B
C
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Dijoni csirkemell petrezselymes rizzsel

IDŐJÓS
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Hétfő

Kedd

Szerda

22°C
6°C

23°C
7°C

20°C
6°C

Napos

Csütörtök

21°C
5°C
Részben napos

NE FELEJTSE EL, HOGY SZOMBATON
PAPÍR- ÉS FÉMHULLADÉK GYŰJTÉS!!

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSRÓL

KEDDEN FLASHMOB A SZENT ISTVÁN TÉREN

Péntek

17°C
3°C
Napos

Részben napos

Elvétve eső

Szombat

16°C
4°C

Vasárnap

17°C
5°C

Részben napos Részben napos
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