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REMÉLJÜK, HOGY A KORMÁNY IDÉN TÁMOGATJA AZ ÚTBURKOLATOK JAVÍTÁSÁT TELEPÜLÉSÜNKÖN

Negyedik alkalommal pályázunk útfelújításra
A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött arról, hogy immár negyedik alkalommal is benyújtja az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt felhívására elkészített pályázatát. A kormány a pályázat c) alcélja
keretében a belterületi utak, hidak felújítását támogatja.
Az elsődleges cél a szilárd burkolatú közutak felújítása
maximum 15 millió forinttal, amelyhez 10 000 fő lakosságszám alatti települések esetében 15%-os önerő vállalása
szükséges. Az önkormányzat már többször igényelt támogatást az Arany János utca és a Honvéd utca aszfalt burkolatának megerősítésére és javítására, azonban mindezidáig sajnos nem sikerült forrást elnyerni a fejlesztésre, pedig
előnyt élveztek azok a pályázatok, amelyek orvosi rendelőJavításra és megerősítésre vár a Honvéd utca
höz, iskolához, piachoz vezető utak felújítását célozták meg.
Bízunk benne, hogy az idén legalább az egyik útszakasz megújítását támogatja a kormány és ezzel megkezdődhet a csatornázást követő belterületi útfelújítás is településünkön. A miniszteri döntés várható határideje
2018. augusztus 31. Továbbra is napirenden van a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása is. Összesen 2,5 kilométer új burkolt útszakasz megépítését terveztette meg az önkormányzat, az építési engedélyek
folyamatosan érkeznek a Kormányhivataltól. A beruházás startja csak forrásfüggő, a korábbi útépítésekhez
hasonlóan itt is a lakosság hozzájárulásával, közös finanszírozással indulhat meg a munka. Reményt jelenthet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök közvetlenül a országgyűlési választások előtt pár nappal minden ötezer főnél kisebb lakosú település polgármesterének levelet küldött, amelyben többek között azt írta, hogy
szeretné, ha falvaink meg tudnák tartani lakóikat. Bejelentette, hogy 2018 után meghirdetik a Modern falvak
programot, melynek célja a kistelepülések fejlesztése és megerősítése. Bordány számos tervet készített elő,
hogy tudja fogadni ezeket a fejlesztési forrásokat, gondoljunk csak a több évvel ezelőtt elkészített Bordányt
Zákányszékkel összekötő kerékpárút tervére, vagy a most engedélyezett belterületi útfejlesztések terveire.

BORDÁNY HOSTELRE VÁLTOZOTT A NEVE A VADGESZTENYE IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI SZÁLLÁSHELYNEK

Megújult az ifjúsági szálláshely neve és logója

Új arculat az ifjúsági szálláson

Akik kedvelői a Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshely közösségi oldalának az interneten, már minden
bizonnyal észrevették, hogy szállásunk arculatváltáson megy keresztül. A korábbi zöld színt a lila váltja fel,
és a Vadgesztenye név is egyszerűsödik annak érdekében, hogy a külföldi vendégeknek is könnyebb legyen ki-

ejteni a szálló nevét. A korábbi hosszú Vadgesztenye
nevet a Bordány név váltja fel, amit a legtöbb külföldi egyébként “bordani”-nak mond, az Ifjúsági Közösségi Szálláshely pedig egyszerűen csak hostel-ként
szerepel majd a cégtáblán. Az arculati elemek folyamatosan cserélődnek. Elsőként a honlapon, a napokban pedig már a közösségi oldalon is elhelyezték az
új logót. Természetesen ez az új logó és a Bordány
Hostel név kerül ezentúl folyamatosan minden dokumentumunkra, így például a számlákra, bejelentkező lapokra is. Végül a reklámtáblákon, a bejáraton is
hamarosan az új logó csalogatja majd a vendégeket,
reméljük még a korábbinál is nagyobb sikerrel. A
2010-től üzemelő szálláshely nevét az épület előtt
található vadgesztenyefákról kapta. Mivel ugyanezt
a nevet használja az önkormányzati étterem is, számos félreértésre adott okot a közös név és arculat.

FUSSON IDÉN ÉS TÁMOGASSON EGY OSZTÁLYT SZAMÓCÁVAL IS KEDVESKEDTEK ANYÁK NAPJÁN

Mezei futóverseny pünkösd hétfőn Országosan ismertté vált a helyi eper
2018. május 21-én ismét mezei futóversenyt szervez a
Faluház és Könyvtár az immáron 26. Bordányi Falunapok alkalmából. A táv 3,3 km az útvonal Bordány belés külterületi útszakaszain halad. Nevezési díj nincs, a
verseny ingyenes. Az idei évtől a szervezők bevezetik a
chipes időmérést. Az új rendszer által kiszűrhetők az
esetleges szabálytalanságok, illetve a befutás sorrendje is jobban nyomon követhető, mely nagyban segíti a
szervezők munkáját. A futóversenyre előnevezni május 14-től május 20-án 19:00 óráig lehet interneten,
melynek linkjét hamarosan közzéteszik a szervezők.
Az előnevezők a verseny napján, a helyszínen vehetik
át rajtszámaikat 7:30-tól 8:30 óráig. A helyszínen is
lesz lehetőség nevezni május 21-én hétfőn szintén
7:30-tól 8:30 óráig a Faluházban. A verseny 9:00 órakor veszi kezdetét 8 különböző kategóriában. A kategóriák a következők szerint alakulnak: kölyök (3-6
év), gyerek (6-10 év), nebuló (10-14 év), junior (14-18
év), fiatal felnőtt (18-35 év), felnőtt (35-50 év), szenior
(50-65 év), szépkorú (65-100 év). Minden kategória 13. helyezett női és férfi indulója érmet és oklevelet kap.
Ezen kívül idén is különdíjban részesül a legfiatalabb
fiú és lány induló, valamint a legidősebb férfi és női
versenyző. Idén is lehet az iskolai osztályokért futni,
mind az alsós, mind a felsős osztályok közül a legtöbb,
a második legtöbb és a harmadik legtöbb embert mozgósító osztályt jutalmazzuk. Az öltözés a helyszínen
korlátozott számban biztosított. A regisztrációval és a
rajtszám átvételével minden versenyző tudomásul veszi, hogy a versenyen saját felelősségére vesz részt.
Egészségi állapota jó és nem tud olyan betegségről,
amely részvételét akadályozza. Hozzájárul, hogy a versenyről készült mozgókép vagy fotóanyagokon szerepelhet, melyek internetes és nyomtatott anyagokban
ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra kerülhetnek.
Szintidő nincs, mindenkit megvárunk. A rajtszámot
elől, jól látható módon kell viselni. Minden befutót
frissítő vár a célba érkezés után. Szeretettel várunk
mindenkit!

Javában tart az eperszezon, utcáinkon hétről hétre
nagyobb számban jelenik meg a helyi földeken termesztett, ízletes gyümölcs. Nem sokan tudnak nemet mondani az illatos finomságnak, az eper ráadásul nemcsak íze, de egészségünkre gyakorolt hatása
miatt is értékes élelem, hiszen segít megőrizni szívünk egészségét, memóriánk frissességét, sőt antioxidáns tartalma kimagasló. Ez a helyben egyre többet termelt gyümölcs immár országosan is jó hírét
vitte településünknek. Az elmúlt héten két helyi termelőt is felkeresett a TV2 stábja, hogy interjút készítsen velük, akik elmondták, hogy egyre jobban próbálják a különböző vegyszereket mellőzni, és így is
megőrizni a bordányi eper kiváló minőségét.

ADJON VÉRT ÉS SEGÍTSEN ÖN IS 3 EMBEREN!

Véradást tartanak a Faluházban
2018. május 20-án, vasárnap a Pünkösd Feszt keretében 10:00 és 14:00 óra között a Faluházban várják
a segíteni akaró véradókat. A véradásra feltétlenül
hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint TAJ-kártyáját! Egyetlen véradással
három betegen segítethet: a levett vérből plazmakészítmények, vörösvérsejt- és vérlemezke-koncentrátum készül. A véradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező tesztek elvégzése után nemcsak a vércsoportját ismerheti meg, a szűrővizsgálat
kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a Hepatitsz-C, a szifilisz kimutatására is. Adjon vért és segítsen Ön is!

TÁMOGASSA ÖN IS A PÜNKÖSD FESZTET

Köszönjük támogatóinknak!

A falunapok, vagyis a Pünkösd Feszt költségeit az
önkormányzat, alapítványok, gazdasági egységek,
vállalkozók segítségével fedezik. Ezúton tisztelettel
kérjük, hogy amennyiben lehetősége van rá, támogassa rendezvényünket, és ezzel tegye lehetővé,
hogy minél színvonalasabb programot tudjunk nyújtani Bordány és a környékbeli települések lakói számára. Szívesen veszünk bármilyen természetbeni
támogatást, vagy a programokhoz, előadókhoz kapcsolódó pénzbeli segítséget. Lehetőség van az Ön
által felajánlott összeget a rendezvényt lebonyolító
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár K&H Banknál vezetett 10402805-5052655183711009 számú bankszámlaszámra átutaltatni.
Az összeg rendeltetéséhez a rendezvénytámogatás
megjelölést legyen kedves feltüntetni.
A rendezvénysorozat támogatói:

Privát ABC - Bordány

Tavaly 652-en teljesítették a 3,3 km-es távot
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Bordány Sportjáért Alapítvány

Rácz Gyula
Pékség
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FOTÓZÁSI ALAPISMERETEIKET FEJLESZTETTÉK

PÉNTEKEN U14-ES RANGADÓ A SZEOL ELLEN

Ebben a hónapban is összeült a Bordányi Kreatív Média csapata. A foglalkozás első felében a fotózásban
jártas tagok osztották meg alapismereteiket a kevésbé
tapasztalt társaikkal. Az esemény második felében az
elkészített házifeladataikat beszélték meg közösen,
melynek témája ebben a hónapban a „Tavasz” volt. A
következő klubfoglalkozásra június 1-jén kerül sor,
ahol a klubtagok a „Legszebb pillanataim”- téma feldolgozására készített 5 darab fotójukat vagy 1 darab
egyperces videójukat mutatják be. A Kreatív Média
csapata segíti településünk programjainak dokumentálását: az elmúlt hónapban hatan dolgoztak a Bordányi csillag születik elnevezésű eseményen, ahol fotóikkal és videofelvételeikkel örökítették meg az eseményt, továbbá Sólya Gábor megkeresésére segítettek
elkészíteni egy egyperces kis KRESZ videót is.
Továbbra is várnak minden régi és leendő új tagot,
hogy kreativitásukkal valamely módon megörökítsék
településünk pillanatképeit. A klub eddigi munkásságát
a www.facebook.com/BordanyiKreativMedia oldalán
követhetik vagy ugyanitt megírhatják észrevételeiket.

Már pénteken 17 órától U14-es csapatunk SZEOL SC
elleni mérkőzésével megkezdődik a futball hétvége
Bordányban. Retek Flórián tanítványai a dobogóért
vívott harcban rendkívül fontos találkozón szerepelnek, így aki csak teheti az szurkoljon a fiúknak a
Bordányi Focipályán. Szombaton két mérkőzést is
rendeznek az Arany János utcai létesítményben, elsőként 11:00 órától az ifi lép pályára a Röszke SK
utánpótlás csapata ellen, míg 17:00 órakor megye Ies csapatunk a mindenkire veszélyes UTC gárdáját
látja vendégül. A Bordány II csapata idegenben, ezúttal Csongrádon lép pályára vasárnap 17:00 órától.
Hajrá Bordány! Hajrá BSK!

Újra alkottak a Kreatív Médiások Szombaton az UTC következik

Tisztelt mozgáskorlátozott csoport! Szeretettel tudatjuk, hogy május 16-án, szerdán 15 órától csoportgyűlést tartunk, ahol többek között megbeszélnénk
a kalocsai kirándulás részleteit. Minden tagtársunkat nagyon nagy szeretettel várjuk!
Árva Zoltánné csoporttitkár és a Vezetőség
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VÁRJÁK A HELYI ÉS A KÖRNYÉKBELI LAKOSOKAT

Nőgyógyászati vizsgálat lehetősége

Nőgyógyászati vizsgálat, rákszűrés ultrahang vizsgálattal a Bordányi Védőnői Szolgálatnál május 15-én
(kedden) és május 29-én (kedden) 14-18 óráig. A vizsgálatot Dr. Kajtár István végzi, melynek költsége 3000
Ft. Az ultrahangos vizsgálat mellett cytológiai kenet és
hurok levételt, felhelyezést, gyógyszeríratást is végez
és bármilyen nőgyógyászati panasszal lehet fordulni a
szakemberhez. Ha még nem telt le az egy év az előző
rákszűréstől számítva és panasza van, az sem akadály.
Várjuk a helyi és a környező települések lakóit is. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a Védőnői Szolgálatnál lehetséges személyesen vagy telefonon a 62/288678, a 30/1979-135 (Tóth Enikő) vagy 30/3381-647es (Balláné Adorján Judit) számokon.
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Paprikás sertésszelet tésztával

Töltött csirkecomb pirított
burgonyával, cékla
Pulykacomb filé Stroganoff módra

B rizzsel
Kolbászos krémsajttal töltött serC tésborda rántva zöldséges rizzsel
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Rizseshús, csemege uborka
Parasztos sertésborda

B törtburgonyával, vegyes vágott
Roston csirkecomb filé salátaágyon
C joghurtos
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Erdélyi rakott káposzta, ízes
palacsinta

Kijevi csirkemell petrezselymes
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Velővel töltött borda párolt
zöldséggel

B burgonyával, káposzta saláta
C Frankfurti tokány rizzsel
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Ingatlana, járműve, terménye vagy bármi más eladóvá vált,
esetleg hirdetni szeretné vállalkozását? Ne feledje apróhirdetéseit 500 Ft ellenében megjelentetjük és 1250
háztartásba jutattjuk el
Bordány legnépszerűbb heti és havi lapjában!

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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