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ISKOLAKEZDÉSRE TELEPÜLÉSÜNK LEGVESZÉLYESEBB ÚTHIBÁIT KIJAVÍTOTTÁK AZ ÚTKARBANTARTÓK

Ha nyer a pályázat, még az idén aszfaltozhatunk
Az önkormányzat nem titkolt célja, hogy minél előbb szeretné aszfaltoztatni a jelenleg még földúttal rendelkező belterületi utakat. Ennek érdekében került sor önerőből ezen utak útalapjának elkészítésére. A Magyar
Falu programból összesen harminc millió forint keretösszegig pályázhatnak települések belterületi útjaik
karbantartására vagy felújítására. Ebből
a pénzből előreláthatólag a jelenlegi burkolatlan belterületi utak kicsivel több,
mint felének aszfaltozása valósulhat meg.
A pályázatok benyújtására 2019. augusztus 12. és 2019. szeptember 2. között
volt lehetőség. Mivel a pályázati kiírás
szerint a megítélt támogatási összeget a
Kincstár a Támogatói Okirat kiállítását
követő öt napon belül átutalja a kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban
megadott bankszámlaszámra, így nagy
esély van arra, ha a kormányzati döntés
nem húzódik el nagyon, még az idén
aszfalt kerülhet útjainkra.
A meglévő, de megrepedezett és kikátyúsodott belterületi útszakaszok javítása már augusztus elsejével megkezdődött településünkön. A legveszélyesebb kátyúk kijelölését követően
kivágásra kerültek a meghibásodott részek, elszállították a törmeléket. Többen jelezték, hogy egy-egy utcaszakaszon sokkal több javítást kellett volna elvégezni, azonban egyrészt a költségvetési korlátok, másrészt a
későbbi útfelújítások miatt most csak a legbalesetveszélyesebb részeket javították a szakemberek. Tervben
van ugyanis mind a kerékpárút, mind a csatornázás és a megnövekedett forgalom miatt rongálódott utak teljes körű felújítása is.
A belterületi földutak útjavítási munkálatai során kitermelődött földet a külterület legkritikusabb útszakaszain hasznosították, így több kilométer külterületi út állapota is javulhatott az elmúlt időszakban.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÁLYÁZATOT NYÚJTOTT BE APRAJA-FALVA UDVARÁNAK FEJLESZTÉSÉRE

További felújítások várhatóak az óvoda háza táján
Az idei évben megvalósult az óvoda és bölcsőde termeinek és konyhájának bővítése, most a képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően került benyújtásra az a pályázat, amely az udvar felújítását célozza. A
legjelentősebb fejlesztés a locsolórendszer kialakítása lenne, több mint negyven szórófejen keresztül valósulhatna meg a terület öntözése. Ugyancsak nagy feladat lesz az óvodát körülvevő kerítés festése is. Az állagmegóvás miatt azonban mindenképpen szükséges
a munkálatokat elvégezni.
A tervek szerint az udvarra a pályázati támogatásnak
köszönhetően elhelyezésre kerülhet még két darab álló kültéri ivókút, egy homokozó, valamint két darab
kerti asztal a hozzájuk tartozó padokkal. Amennyiben
a pályázati döntésről értesítést kap szerkesztőségünk,
azonnal megosztjuk kedves olvasóinkkal a remélhetőleg jó hírt.
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ALAPFELTÉTEL A BEFEJEZETT NYOLC OSZTÁLY

Növényvédelmi alaptanfolyam

Októberben 80 órás növényvédelmi alaptanfolyam indul Zákányszéken a NAK Nonprofit Kft szervezésében,
támogatott képzés formájában, 2019. október 10-től.
Jelentkezni 2019. október 3-ig lehet. A jelentkezés fel-
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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2019.
szeptember 27-én, pénteken 17 órára a Család és KarrierPONT szervezésében megrendezésre kerülő Családvédelmi akcióterv – Családtámogatások tájékoztatóra. Az előadás során többek között a Babaváró kölcsön, a CSOK (Családi Otthonteremtési Kedvezmény),
a Falusi CSOK és a Kamattámogatott hitel témakörei
kerülnek bemutatásra. A program előadói Császár
Norbert Független Pénzügyi Tanácsadó, Területi vezető, valamint Bakó Krisztina Senior tanácsadó lesznek.
Az előadás után lehetőség nyílik egyéni konzultációra
is. Az előadás és a konzultáció ingyenes, a program ideje alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk.
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IZGALMAS TÉMÁBAN SZERVEZ ELŐADÁST A FALUHÁZ tételei: befejezett 8. osztály, MÁK ügyfél-azonosító.
Nyugdíjhelyzet Magyarországon A jelentkezéshez feltétlenül szükségesek az alábbi
A bordányi Faluház és Könyvtár előadást szervez „Nyug- dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya,
díjhelyzet Magyarországon” címmel 2019. szeptem- TAJ kártya, adóazonosító jel (kártya), őstermelői
ber 24-én, kedden 17.30-tól Bordányban. A program igazolvány (kártya és betétlap), általános iskolai bitémái az alábbiak lesznek: Információk arról, hogy ki zonyítvány, MÁK ügyfél-azonosítót tartalmazó nyilmire számíthat keresete és várható nyugdíja összefüg- vántartásba vételi határozat, pontosan megadott,
gésében a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. „élő” e-mail cím. A képzés megkezdéséig a képzés
A mostani nyugdíjkorhatár és várható nyugdíjkorha- díját, (7056 Ft) meg kell fizetni. További információ
tár a jövőben. A hölgyek 40 éves kedvezményes nyug- www.bordany.com, a www.naknonprofit.hu, illetdíjba vonulása és annak lehetősége a jövőben. Aktuális ve a www.nak.hu internetes oldalon és a falugaztörvények ismertetése, amelyek hatással vannak a nyug- dász irodában elérhető.
díjas évekre. Mik az okai az alacsony összegű nyugdíj- RÓKÁK VAKCINÁIT SZÓRJÁK SZÉT OKTÓBERBEN
nak? Az öngondoskodás fontossága a mai világban. LeEbzárlat és legeltetési tilalom
hetőségek ismertetése és javaslatok a biztonságos és
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal rókákboldog nyugdíjas évekre (pl. 20% adójóváírás visszaikal kapcsolatos vakcinázást végez Bordány közigénylése...). A program előadója Bolt Noel, a Groupama
gazgatási területén kézi erővel történő kiszórással.
Biztosító Zrt. szakembere lesz. Az előadás ingyenes,
Erre az időszakra (2019. október 5 - 2019. október
minden téma iránt érdeklődőt szeretettel várunk!
25-ig) a település teljes területén a hatóság legelteNŐI FELNŐTT CSAPATUNK RANGADÓJA ÜLLÉS ELLEN tési tilalmat és ebzárlatot rendelt el. Kérjük a fentiU14-es csapatunk Makót fogadja ek maradéktalan betartását! Bővebb információ a
Már pénteken megkezdődik a bajnoki mérkőzések so- www.bordany.com-on.
ra, U14-es csapatunk 16 órától a listavezető Makót fogadja a Bordányi Focipályán. Egy nappal később szom- Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
baton 10 órától szomszédvári rangadóra kerül sor, női Hé tfő
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pos ezen a hétvégén. Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!!
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