
Bordányi    Hírek
Bordány Nagyközség Önkormányzata az elmúlt napokban tartott testületi 
ülésén döntött a Közösségi Járdaépítési Programra benyújtott kérel-
mekről. Az előzetesen várt támogatási igénynél is nagyobb mennyiségű 
kérelem érkezett a lakóktól, összesen 78 család, 1741,5 méter járda 
építésére és felújítására pályázott, amely az előzetesen meghatározott 
keret több mint négyszerese volt. A döntésnél a képviselők a program ere-
deti célkitűzéseit próbálták figyelembe venni, azaz olyan új, jelenleg még 
járdával nem rendelkező szakaszokon történő építéseket támogatni, ahol a 
lakók, szomszédok összefogásával nagy, összefüggő szakaszok elkészül-
tére kerül sor. A program nem titkolt további célja az, hogy tovább erő-
södjön a bordányi családok együttműködése, összefogása és termé-
szetesen közösségi szemlélete is. A képviselő-testület a 2016. évben el-
különített 1.000.000 Ft-os költségvetési keretet figyelembe véve a Bartók 
Béla utcában 227 méter, a Toldy utcában 117 méter, míg a Széchenyi 
utcában 56 méternyi járda építését tudta támogatni. A járdát 2017. május 31-ig kell megépíteniük a lakóknak. A lakók hivatalos 
kiértesítésre a napokban kerül sor, a pályázó közösségek vezetőivel pedig a jövő héten történik a szükséges megállapodások 
aláírása, ezt követően pedig a családokkal történő időpont egyeztetést követően szállítják ki a támogatásként nyújtott sódert és 
cementet.  Mivel nem várt nagyszámú igénylés érkezett, ezért a testület a jövő évi költségvetésében is elkülönít egy 1 millió 
forintos keretet, a most beérkezett, de a keretösszeg kimerülése miatt nem támogatott pályázatok közül az alábbi utcákat pedig 
már most támogatásra javasolta: Járda épülhet a Tessedik utca páros oldalán hiányzó szakaszokon, a Deák téren, az Erkel utca 
egyik felén, valamint a Dudás és Rákóczi utcában is (Itt a munkálatokat 2017. március 1. és szeptember 30. között kell 
elvégezni). Ez összesen újabb 257 méter új járda építését eredményezné, a jövő évre fennmaradó keretre pedig 2017 
februárjában írnak ki újabb pályázatot. Nagyon sok olyan pályázat érkezett be a bordányi családoktól, ahol jelenleg ugyan van 
járda, de felújításra szorul, ezért a képviselő-testület a jövő évi költségvetés elfogadásáig komplex programot dolgoz ki annak 
érdekében, hogy ezek a szakaszok is hamarosan megújulhassanak.

A FELÚJÍTANDÓ JÁRDASZAKASZOK KAPCSÁN KOMPLEX MEGOLDÁSI JAVASLAT KÉSZÜL

657 méternyi babakocsibarát járda épülhet 2017 őszéig

ilyen képeslapot juttassanak el szeretteiknek, amivel ők is 
kaphatnak egy kis ízelítőt abból az összefogásból, amely a 
bordányiakra hosszú évek óta jellemző. A bordányi lakosok 
jelentkezését névvel, lakcímmel, telefonszám és e-mail cím 
valamint születési év megadásával várják személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélpultjánál, a (62) 588-510-es tele-
fonszámon, illetve a bordany@bordany.hu e-mail címre el-
juttatott üzenetben legkésőbb november 18-ig. 
A résztvevőket telefonon és e-mailben értesítik a további 
részletekről és a fotózás pontos időpontjáról!

ADJ VÉRT, ÉS MENTS MEG HÁROM  ÉLETET!

Véradást rendeznek a Faluházban
November 11-én, pénteken 13-17 óra között véradást szervez 
a Magyar Vöröskereszt Bordányi Szervezete a Faluház szín-
háztermében. Adj vért 
és segíts Te is! A véra-
dáson résztvevők ma-
kói fürdőbelépőt, virsli 
kupont, 10 ezer forint 
értékű üdülési utal-
ványt valamint a nove-
mber 26-án megrende-
zésre kerülő Sportbálon beváltható 300 Ft értékű italkupont 
kapnak ajándékba! 
Figyelem, fontos, hogy a véradók a személyi igazolványukat, 
lakcímkártyájukat és TAJ kártyájukat mindenképpen vigyék  
magukkal.

A Bordányi Napló heti hírmelléklete 2016. 27. szám

KÉPESLAPOT SZERKESZT A BORDÁNYI HIVATAL

Összesen több mint négyezer éves tele-
pülési képeslapot készítenek az ünne-
pekre Bordányban

Bordány Nagyközség Önkormányzata az ünnepek közeledté-
vel szeretné elkészíteni a település első közös családi fotóját, 
amelyen az idei évben született legkisebb csöppség és a jelen-
leg legidősebb, 97 éves bordányi lakos is együtt szerepelhet 
majd, így az életkorokat összeadva több mint négyezer éves 
közös fénykép készülhet. A fotózásra 1919-től egészen 2016-
ig várnak minden évből egy-egy jelentkezőt, aki szeretne raj-
ta lenni a település első közös családi fotóján. Az önkormány-
zat az elkészült csoportképből képeslapot készít, melyet az 
Adventi Hétvégéken mutatnak be az érdeklődőknek. Az idei 
évben arra biztatnak majd minden helyi családot, hogy egy 
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Legyen Ön is a helyi történelem része

Tovább szépülhetnek Bordány utcái



gálattól számítva és panasza van, az sem akadály. Várjuk a 
helyi és a környező települések lakóit is. Időpont egyeztetés 
és bejelentkezés személyesen a Védőnői Szolgálatnál, vagy 
telefonon a  62/288-678 és a 30/33-81-647-es számokon.

VÁLTOZÁS  AZ EGÉSZSÉGNAPOK RENDJÉBEN

A  PSA és az urológiai szűrővizsgálat 
új időpontban lesz elérhető
A PSA és urológiai szűrővizsgálat időpontja, 2016. november 
28-ra módosult. A PSA vizsgálat délután három órakor, az 
urológiai szűrővizsgálat délután négy órakor kezdődik. A 
vizsgálatot Dr. Pintér Olivér fogja végezni. Bejelentkezés 
szükséges! Telefonszám: 06-62 /288-053

A BOROSTYÁN DALKÖR PROGRAMAJÁNLATA

Népzenei találkozót rendeznek
A bordányi Borostyán Dalkör tisztelettel meghívja Önöket a 
november 12-én, szombaton 14:00 órai kezdettel tartandó 
népzenei találkozójára. A találkozó helyszíne a Faluház szín-
házterme lesz. Vendégvárás 13 órától, kezdés 14 órakor.

VEGYEN RÉSZT A BINGÓ KÖZÖSSÉGI JÁTÉKBAN

Nyílt nap az ISZEK Hóvirág 
Idősek Klubjában
A Hóvirág Idősek Klubja szeretettel várja az 
érdeklődőket a 2016. november 15-én ked-
den 13 órai kezdettel megrendezésre kerülő 
Nyílt Napra. Tájékoztatást nyújtanak az 
igénybe vehető szolgáltatásokról, így bete-
kintést nyerhet az intézmény mindennapjai-
ba, ezt követően sor kerül a nagysikerű Bin-
gó közösségi játékra, végül szerény vendég-
látással zárják nyílt napukat. Helyszín: Bor-
dány, Kossuth utca 53/2.
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JÓ HÍR, MÉG BEADHATÓAK  A PÁLYÁZATOK!

November 15-ig meghosszabbították a 
Bursa Hungarica pályázati határidejét
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értel-
mében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási 
határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosz-
szabbításra került. A pályázatok benyújtásának módosított 
határideje: 2016. november 15. 23:59 A települési önkor-
mányzati döntés módosított határideje: 2016. december 15. 
23:59. A módosított pályázati dokumentumok az alábbi lin-
ken elérhetőek: www.emet.gov.hu.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos hely-
zetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmá-
nyainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan 
hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő, vagy érettségi 
előtt álló, vagy felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizett fiataloknak folyósítható az ösztöndíj, akik 
a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 
rendelkeznek.

7-TŐL MEGKEZDŐDTEK AZ EGÉSZSÉGNAPOK

Több, mint húsz fajta vizsgálat az Ön 
egészségéért
November 7-től több, mint három héten át Egészségnapokat 
rendeznek Bordányban. A homokháti településen minden év 
őszén szerveznek ilyen jellegű napokat, hiszen rendkívül 
fontos a prevenció, a megelőzés egészségünk esetében is, így 
2016-ban sem maradhat el ez a lakosság számára nagyon 
fontos program. A háziorvosok és az önkormányzat által kö-
zösen szervezett vizsgálatok között szerepel általános 
állapotfelmérés (testsúly, testmagasság, BMI meghatározás, 
vérnyomás, pulzus, látásvizsgálat), vércukormérés és kolesz-
terinvizsgálat, CRP – gyulladásos betegségek vizsgálata, 
testzsír meghatározás, köszvény kimutatása, hallásvizsgálat, 
zöldhályogszűrés és szemnyomás vizsgálat, teljeskörű sze-
mészeti vizsgálat, bőrgyógyászat, szájüregi rákszűrés, me-
mória vizsgálat, PSA mérés, urológia, labor- és ultrahang 
vizsgálat, venoscren vénadiagnosztika, frekvencia gyógyá-
szat, bemer terápia, masszázs és alternatív gyógyászat, diabe-
tológiai tanácsadás, érsebészeti vizsgálat és zumba is.  A 
szervezők remélik, hogy minél több bordányi család részt 
vesz a háziorvosok által szervezett vizsgálatokon, amelyre 
előjegyzést minden hétköznap reggel 8.00 és 8.30 óra között 
kérhetnek a rendelőkben. Jelentkezéskor kérik a név, telefon-
szám, lakcím, születési év, hónap, nap és a TAJ szám meg-
adását, amely majd a lelet kiadásához lesz szükséges. A ren-
dezvény megvalósítását a Bordány Község Fejlődéséért 
Közalapítvány támogatja.

ULTRAHANG VIZSGÁLAT IS ELÉRHETŐ LESZ

Nőgyógyászati rákszűrés két napon át
2016. november 23-án  és december 8-án délután 15 és 18 óra 
között nőgyógyászati rákszűrés ultrahang vizsgálattal a 
Védőnői Szolgálatnál. A vizsgálatot Dr. Kajtár István végzi. 
Költsége 3000 Ft. Az ultrahangos vizsgálat mellett cytológiai 
kenet és hurok levételt, felhelyezést, gyógyszeríratást is 
végez és bármilyen nőgyógyászati panasszal lehet fordulni a 
szakemberekhez. Ha még nem telt le az egy év az előző vizs-
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Paradicsom leves

B

Kapros túróval töltött rántott csirkemell, 
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