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Bordányi Hírek
A Bordányi Napló heti hírmelléklete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

MINDEN GYERMEK INGYEN VAGY KEDVEZMÉNYESEN ÉTKEZHET, AKI IGÉNYEL ÉS AKI JOGOSULT RÁ

Ingyenes gyermekétkeztetésben részesülők köre
Összesen 627 ezer gyermek étkezhetett ingyen vagy kedvezményesen az előző tanévben. Az idei és jövő évi
költségvetésben is 79 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra, tehát ha valaki jogosult az ingyenes vagy
kedvezményes gyermekétkeztetésre,
akkor igényelheti, és meg is fogja kapni. 2010 előtt az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésben kevesebb mint 260 ezren vehettek
részt. Ez azt jelenti, hogy mostanra
150 százalékkal bővült a kedvezményezettek köre. A gyermekétkeztetés
a családok támogatásának egy formája. Az a célja, hogy csökkentse a családokra háruló anyagi terhet. A bölcsődékben és óvodákban ingyenes
gyermekétkeztetésre jogosultak a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek és testvéreik, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
A rendszeres egészséges étkezés fontos gyermekeink számára
részesülők, továbbá azok a gyermekek, akik olyan családban élnek, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb minimálbér nettó összegének 130 százalékát, azaz 119 301 forintot. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek az általános iskolákban ingyenes, a középiskolákban félárú étkezésre
jogosultak. Szintén 50 százalékos kedvezményt kapnak az általános és középiskolákban a tartósan beteg
vagy fogyatékos tanulók, valamint a három vagy több gyermeket nevelő családok. A szünidőben is kaphatnak
ingyenes vagy kedvezményes ételt a diákok, de ezt már nem az oktatási intézménynek, hanem mint ahogyan
a korábbi években is az önkormányzatnak kell majd biztosítania.

HAMAROSAN ÚJABB 260 MÉTER HOSSZÚ SZAKASZON KÉSZÜL EL EGYBEFÜGGŐ JÁRDASZAKASZ

Ezúttal a Móra Ferenc utcai lakosok fogtak össze
Már csak egy kis szakasz hiányzik és újabb
260 folyóméter hosszan készül el egybefüggő járdaszakasz településünkön. Ezúttal a
Móra Ferenc utca lakói fogtak össze és vállalták, hogy az önkormányzat által biztosított
cement és sóder felhasználásával önkéntes
munkájukkal járulnak hozzá és építenek legalább 1,2 méter széles úgynevezett "babakocsibarát" járdát. Bordány Nagyközség Önkormányzata még 2016-ban hirdette meg
első alkalommal ezt a programot, azóta minden évben bővül a nagyközség belterületén
található járdaszakaszok hossza. A következő hetekben újabb, korábban már pozitív
Elkészült egy újabb járdaszakasz
értesítenek, akik még elbírálásban részesített pályázókat idén ősszel hozzákezdhetnek az ingatlanuk előtti gyalogos- és kerékpáros közlekedésre
egyaránt alkalmas szakaszok építéséhez. Újabb pályázatok kiírására 2019. tavaszán kerül sor.

VÁRJÁK A FIATALOK RAJZAIT ÉS VIDEOFELVÉTELEIT óráig, szeptember 26-án (szerdán) 8-16 óráig,
Pályázati címe: „Lehetetlen nincs” szeptember 27-én (csütörtökön) 8-16 óráig a FaluAz Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szociális és házban van lehetőség. Az október havi ebédjegy átGyermekvédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet 5 és vétele a fenti időpontban lehetséges.
25 év közötti gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekeknek és fiataloknak. A most meghirde- KÉT BAJNOKI A PETŐFI UTCAI SPORTPÁLYÁN
tett rajz- és videópályázat része annak az ősszel induló Női felnőtt és fiú U17-es meccsek
kampánynak, mely a nevelőszülői hivatást népszerű- Hétvégén több csapatunk nem lép pályára. A Tiszasíti. A pályázat címe a Kowalsky meg a Vega együttes sziget Magyar Kupa szereplése miatt Megyei I. oszegyik számára utal, a zenekar „Lehetetlen nincs” című tályú felnőtt csapatunk és U19-es együttesünk sem
dala adhatja a beérkezett rajz és videó alkotások ötle- lép pályára szombaton, U14-es gárdánk osztálykitét. A megadott témában olyan alkotásokra számíta- rándulások miatt későbbi időpontban mérkőzik az
nak, amelyek a gondozott gyermekek vagy fiatal fel- FK Szegeddel, a megyei III. osztályú felnőtt gárdánk
nőttek vágyairól, akár már megtörtént eseményeikről, pedig szabadnapos lesz. Szombaton 10 órától női
megvalósult álmaikról szólnak. A képek, illetve a vide- U18-as gárdánk a Kiskundorozsma vendége lesz,
ók mesélhetnek olyan értékekről is, mint a kitartás, a míg vasárnap két hazai találkozóra kerül sor. A Borbátorság, az önuralom, vagy az akaraterő, amelyek által dányi Focipálya felülvetése miatt ezen a hétvégén a
lehetetlennek tűnő fordulatok is lejátszódhatnak az Petőfi utcai sportpályán mérkőznek meg együtteseember sorsában, kapcsolataiban, hétköznapjaiban. A ink. Vasárnap 10 órától női felnőtt gárdánk a Dócot,
jelentkezők kreatívan bemutathatják, hogyan látják az míg 13 órakor fiú U17-es csapatunk a Móravárost
őket körülvevő világot. A pályázatok beküldésének a fogadja. Sok szeretettel várnak minden Bordányi
határideje 2018. szeptember 30.
Sportkör szurkolót, hogy együtt biztassák kedvenc
csapataikat! Hajrá Bordány! Hajrá BSK!
TÖBB ÉRTÉKES NYEREMÉNY KERÜL KISORSOLÁSRA

2018. szeptember 22-én 9 órától rendezi a Faluház és
Könyvtár az autómentes napot. Az első program a biciklitúra lesz, majd erről visszaérkezve a Faluházhoz,
pecsétgyűjtő lapok kerülnek kiosztásra, ezzel lehet
részt venni a további feladatokban. Az idei évben újdonság, hogy nagy értékű ajándékok kerülnek kisorsolásra a résztvevők között. Akik teljesítik a verseny minden állomását, azok a leadott pecsétgyűjtő lapokkal bekerülnek egy „kalapba” majd innen kerül kihúzásra nevük. Az első ajándék egy városi roller, a második egy
waveboard, a harmadik pedig egy gördeszka. Kisebb
ajándékok is gazdára találnak: kulacsok, csengők, világítások, biciklizárak és még sok más biciklis kellék. Várunk mindenkit sok szeretettel, tegyünk együtt a tisztább környezetért!
KÉT PROGRAMRA VÁRJÁK A TAGOK JELENTKEZÉSÉT

Mozgáskorlátozottak fogadóórája
Szeptember 25-én kedden 14 órától mozgáskorlátozott fogadóórát tartunk, ahol jelentkezni lehet a megyei találkozóra, ami október 14-én vasárnap kerül
megrendezésre. Október 17-re a Palicsi állatkertbe szervezünk kirándulást. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
A mozgáskorlátozott csoport vezetősége
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Ezúton tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a 2018.
október havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj
előleg befizetésére szeptember 25-én (kedden) 8-16

Ízes gombóc

B Sonkás-tejfölös penne tészta
krumpli virslivel,
C Paprikás
galuskával, almapaprika
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AZ EBÉDJEGYEK IS ÁTVEHETŐK AZ ALÁBBI IDŐBEN

Októberi gyermekétkeztetési díj

Rizses csirke, házi vegyes saláta
Csevap pirított burgonyával,
majonézes hagymás céklasaláta

Pé ntek

1 Húsgombócleves

Sárgarépafőzelék szezámos
csirkemellel

B salátaágyon öntettel
(s.lapocka, marha hús,
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csülök), krumpli, kovászos uborka
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Falusi aprópecsenye pirított
burgonyával, csemege uborka

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

Holnap 9 órától autómentes nap
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