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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

A KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN EZ ÉV VÉGÉIG KÖZEL EGY KILOMÉTERES JÁRDA ÉPÜL

A kismamák tesztelhetik az új járdaszakaszokat
A napokban ké szü ltek el a Kö zö ssé gi Já rdaé pıt́é si Program első kö ré ben nyertes, a lakó k á ltal elké szıt́ett ú j
1,2 mé ter szé les “babakocsibará t” já rdaszakaszok a Bartó k Bé la, Szé chenyi é s Toldy utcá kban. Mint ismert az
ö nkormá nyzat á ltal é letre hıv́ott ú j, a kö zö ssé get
erő sıt́ő programhoz a ké pviselő -testü let az é pıt́é shez szü ksé ges só dert é s cementet biztosıt́ja, a lakó k
pedig munká jukkal já rulnak hozzá a fejleszté shez.
A fontos szereppel bıŕó program az mellett, hogy
megfelelő kö zlekedé si lehető sé ghez juttatja az ott
lakó csalá dokat, kiemelt jelentő sé gű kö zö ssé get
erő sıt́ő szereppel is bıŕ. „A munkálatok megvalósításához szükséges a szomszédok megfelelő együttműködése. A legtöbb család hétvégente vagy munkaidő után készítette el a járdaszakaszokat, sok utcabélinek remek lehetőséget biztosított arra, hogy
egyéb fontos dolgokról is tudjon véleményt cserélni
egymással. Volt olyan utca, ahol míg a férfiak dolgoztak, addig a lányok, asszonyok szendvicseket készíAz első „babakocsibarát” járdaszakasz
tettek és a munkálatok végén vagy szünetében
együtt fogyasztották el a járdát készítő szomszédok a frissen készített uzsonnát. Ez a tényleges fejlesztés mellett
az egyik legfontosabb célkitűzése a programnak, hogy közelebb hozza egymáshoz a bordányi családokat, hiszen más területeken is csak hasznot hozhat ez a fajta összefogás, közösségi szemlélet.” – mondta el Kiss-Patik
Pé ter alpolgá rmester. A 2016-os pá lyá zati keret terhé re tehá t má r kö zel 400 mé ter já rda elké szü lt, a napokban kapnak é rtesıt́é st a nyertes lakó k arró l, hogy hasonló hosszú sá gú szakaszon hol kezdő dhet meg a munka
mé g nyá ron, ıǵy é v vé gé re má r kö zel egy kilomé ter ú j já rdá val gazdagodhat a homokhá ti telepü lé s. Nagyon
sok ingatlantulajdonos adott be pá lyá zatot a hú sz-harminc é vvel ezelő tt elké szü lt já rdaszakaszok felú jıt́á sá ra, de mivel né gy é s fé lszeres tú ljelentkezé s volt a programra, ıǵy a testü let első ké nt azokat a pá lyá zó kat tá mogatta, ahol jelenleg mé g nincs já rda. A testü let a felú jıt́á sokkal kapcsolatosan nyá r vé gé ig hoz dö nté st, ezt
kö vető en é rtesıt́ik az é rintett ingatlantulajdonosokat.
TÖBB MINT HATVAN CSALÁDOT JUTALMAZTAK MEG

„Virágos Bordányért” díjátadás
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata hagyomá nyteremtő cé llal, az idei Pü nkö sd Feszten adta á t első alkalommal a „Virá gos Bordá nyé rt” dıj́akat. Az ö nkormá nyzat legfő bb cé lja ezzel a felhıv́á ssal, hogy elismerje mindazon ingatlantulajdonosok munká já t, akik az mellett,
hogy sokat tesznek kö zvetlen kö rnyezetü k rendben tartá sá é rt, mé g pluszban virá gosabbá is teszik a nagykö zsé get. Az első é vben tö bb mint hatvan csalá di há z ré szesü lt elismeré sben, az ö nkormá nyzat kö szö neté t tartalmazó emlé klapokat pü nkö sd vasá rnap Taná cs Gá bor
polgá rmestertő l é s Kiss-Patik Pé ter alpolgá rmestertő l
vehetté k á t a kivá lasztott há zak lakó i. „Szerencsére nehéz
helyzetben voltunk, hiszen ennél jóval több ingatlantulajdonos munkáját tudtuk volna elismerni. Nagyon sok szép

rendezett és virágos ház van Bordányban, ezt a faluszépítő munkát ezúton is köszönjük mindenkinek! Aki most esetleg nem részesült díjban, annak
sincs oka szomorkodni, hiszen szeretnénk hagyományt teremteni az eseményből, így a Pünkösd
Feszten ezentúl minden évben kiosztjuk ezen elismeréseket is. Reméljük, hogy kellő ösztönző erőt
ad ez az újfajta kezdeményezés és jövőre még több
virágos ház közül válogathat a zsűri.” – mondta el
Kiss-Patik Pé ter a felhıv́á s egyik ö tletgazdá ja. Aki
esetleg a hé tvé gé n nem tudott ré szt venni az esemé nyen, de elismeré sben ré szesü lt, az ké rjü k keresse a Faluhá z ü gyfé lpultjá t, ahol az inté zmé ny
munkatá rsaitó l á tveheti az ö nkormá nyzat kö szö neté t tartalmazó emlé klapot.

KÖZÉPPONTBAN A NYÁRI KIRÁNDULÁSOK

Mozgáskorlátozott csoportgyűlés
Kedves csoporttá rsaink! Jú nius 21-é n csoportgyű lé sü nk lesz, ahol té ma a jú lius 29-i kirá ndulá s é s az
augusztus 5-ei Borbá la fü rdő megyei talá lkozó , illetve a mó rahalmi fü rdő nap. A busz meg van rendelve! Aki mé g nem fizetett tagdıj́at ké rjü k pó tolja, hatá ridő jú nius 30., vagy jelezze felé nk hogy tag kıv́á ne maradni. Zá doriné telefonszá ma: 0630/959-5534
Szeretettel: Árva Zoltánné titkár
A LELKES CSAPAT KEDVÉT AZ ESŐ SEM VETTE EL

Fölényes győzelem az U19-ben

meg a 2000 forint tagdıj́at. A tö bbi tag eseté ben a
tagdıj́ megfizeté sé nek hatá rideje jú lius 31. A tagdıj́bevallá s a tag e-Irodá já n keresztü l, vagy a falugazdá szok segıt́sé gé vel tehető meg. Az ü gyinté zé shez a
ká rtya alapú ő stermelő i igazolvá nyt felté tlenü l hozza magá val!
AUGUSZTUS 18. ÚJRA AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN

Nyári leállás a két lapos híreknél
Tisztelt olvasó ink é s hirdető ink! Ezú ton tá jé koztatjuk Onö ket, hogy jú nius 17. é s augusztus 17. kö zö tt
a 2 oldalas Bordá nyi Hıŕek nyá ri leá llá s miatt nem
jelenik meg. A leá llá st kö vető első megjelené s: augusztus 18. Ké rjü k, hogy megtisztelő hirdeté seiket,
illetve az cikkeiket fentiek figyelembevé telé vel tervezzé k.
Hé tfő

A má jusi nő gyó gyá szati szű ré s eredmé nyei megé rkeztek. Szemé lyesen á tvehető ek a Vé dő nő i Szolgá latná l munkanapokon 8-9 ó ra kö zö tti idő szakban.
Frank Eszter védőnő / Telefonszám : 06 30/3381-647
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Nem csak az eső, a gólok is hullottak!

Jú nius 10-é n já tszotta a nyá ri uborkaszezon elő tti
utolsó mé rkő zé sé t a Bordá ny SK U19-es vá logatottja. A St. Mihá ly ellen hazai pá lyá n lé ptek a zö ld gyepre ifjú labdarú gó ink, akiknek az elő ző meccsen elé rt
dö ntetlent kö vető en most nyerniü k kellett a jobb
helyezé s elé ré se é rdeké ben. A fiú k motivá ltan, szé pen já tszottak, mé g az eső sem vette el a kedvü ket a
já té któ l. Szé pen gyá rtottá k a gó lokat é s az 8-1-es
vé geredmé ny is magá é rt beszé l. Hajrá Bordá ny!
Hajrá Bsk!
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HOZZA MAGÁVAL AZ ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNYT
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Megkezdődött a tagdíjbevallás

1 Jó kai bableves

A Nemzeti Agrá rgazdasá gi Kamara tagjainak jú lius
15-ig kell elké szıt́eniü k tagdıj́bevallá sukat. Az elő ző
é vhez hasonló an idé n sem kell bevallá st tenniü k
azoknak az ő stermelő k, akiknek elő ző é vi á rbevé tele nem é rte el a 600 ezer forintot. A tagdıj́bevallá si
idő szak jú nius 1-tő l jú lius 15-ig tart. Ezt kö vető en
Jú lius 31-ig 10 szá zalé kos ké sedelmi pó tlé k megfizeté se mellett van lehető sé g a bevallá s elké szıt́é sé re. Azok az ő stermelő k, akiknek elő ző é vi á rbevé tele
nem é rte el a 600 ezer forintot, é s emiatt nem kell
bevallá st tenniü k, szinté n jú nius 30-ig fizethetik

Rakott zö ldbab, ná polyi
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Kö mé nyes serté ssü lt vegyes kö rettel

Hétfő

Kedd

Szerda

30°C
15°C

32°C
17°C

32°C
16°C

Napos

Csütörtök

31°C
16°C
Napos

ÁLLÁSHIRDETÉS
B O R DÁ N Y B A N

A Bordá nyi Polgá rmesteri Hivatal a kö zszolgá lati tisztviselő krő l szó ló
2011. é vi CXCIX. tö rvé ny 45. § (1) bekezdé se alapjá n pá lyá zatot hirdet
Adó ü gyi ü gyinté ző munkakö r betö lté sé re. A kö zszolgá lati jogviszony
idő tartama hatá rozatlan idejű , a foglalkoztatá s jellege teljes munkaidő s.
Ré szletek a kozigallas.gov.hu vagy a bordany. hu oldalakon!
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31°C
15°C
Napos
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Szombat

30°C
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Vasárnap

28°C
15°C
Részben napos
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