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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Megindult a felújítási munka az óvodában
Mint arró l má r korá bban is beszá moltunk, Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata a Belü gyminiszté riumtó l az ö nkormá nyzati feladatellá tá st szolgá ló fejleszté sek tá mogatá sá ra mé g a mú lt é vben kiıŕt pá lyá zat sikeressé gé nek
kö szö nhető en kö zel hú szmillió forint ö sszegű tá mogatá st nyert a nagykö zsé g ó vodá já nak felú jıt́á sá ra. A munká latokat az elmú lt hetekben kezdte meg a kivitelező
NorboEP Kft.
A fejleszté s kereté ben az Apraja-Falva Ovoda é s Bö lcső de né gy csoportszobá já hoz tartozó ré gi vizesblokkok é s
ö ltö ző k teljes kö rű felú jıt́á sá ra, valamint az é pü letré sz
kö zponti fű té sé nek korszerű sıt́é sé re, az é pü letré sz gá zkazá njá nak cseré jé re kerü l sor. A munká kat a vá llalt szerző dé s alapjá n legké ső bb má jus 31-ig kell befejeznie a vá llalkozó nak.
“A négy szociális helyiség felújításával, illetve a fűtéskorszerűsítéssel a bordányi óvoda és bölcsőde nagy felújítási és
bővítési programja szinte teljesen lezárul. Az elkövetkező
időszakban még az udvar felújítását, többek között locsolórendszer kiépítését és a kültéri játékok cseréjét, felújítását szeretnénk megvalósítani. Ehhez abban az esetben tudunk hozzáfogni, ha sikerül pályázati forrást találni.” – mondta el Taná cs Gá bor polgá rmester. A telepü lé s vezető je
nagyon bü szke az é pü letegyü ttesre, szerinte a té rsé g legszebb ó vodá ja a bordá nyi. Arró l nem is beszé lve, hogy az
ú j konyhá ban napró l-napra nagyon egé szsé ges é s finom é telek ké szü lnek a gyerekeknek – tette hozzá .

A korábbi terveknek megfelelően bővült
az urnafal a temetőben
Mint arró l korá bban beszá moltunk, ö nkormá nyzatunk pá lyá zatot nyú jtott be a Magyar Falu program kereté ben a
temető felú jıt́á sá ra. Má r akkor is leıŕtuk, hogy a temetkezé si szoká sok megvá ltozá sa miatt egyre nagyobb igé ny
van a hamvasztá sos temeté sekre. Ennek kö vetkezté ben az urnafalak az elmú lt é vek sorá n szinte teljesen beteltek
Bordá nyban. A ké pviselő -testü let mé g tavaly augusztus vé gé n dö ntö tt az urnafal bő vıt́é sé rő l. Akkor az a
dö nté s szü letett, hogy a jelenleg meglé vő k mellé mindké t irá nyba ú jabbakat é pıt́tetnek, amelyet a Magyar
Falu program kereté ben pá lyá zati forrá sbó l való sıt́aná nak meg. Sajnos idő kö zben kiderü lt, hogy a pá lyá zat nem nyert. A ké pviselő -testü let a dö nté s ké zhezvé telé t kö vető en ú gy dö ntö tt, nem vá rja meg az ú jabb
pá lyá zati lehető sé get, ö nerő bő l ké szıt́teti el egy helyi
vá llalkozó val a tizenhat fé rő helyes bő vıt́é st. Orö mmel
szá molunk be arró l, hogy vá llalkozó a napokban adta
á t a munká t.
Ugyancsak ebbő l a tá mogatá sbó l tervezté k korá bban
a vizesblokk nyıĺá szá ró inak é s szerelvé nyeinek cseré jé t, valamint ú j padok telepıt́é sé t é s a ravatalozó
hangtechnikai berendezé sé nek fejleszté sé t is. Ezeket
a terveket sem vetetté k el ké pviselő ink, az ú jonnan kiıŕt felhıv́á sra ismé telten elké szü l a pá lyá zat, remé lve, hogy
az idei é vben tá mogatá st kapnak az elké pzelé sek. A pá lyá zati keretö sszeg tová bbra is ö tmillió forint, é s amennyiben tá mogatá sban ré szesü l a telepü lé s, ö nerő né lkü l való sulhat meg a temető fejleszté s.

Madarak és Fák Napja az oviban
A szegedi Mondoló Egyesü let cé ljá ul tű zte ki, hogy „egy
olyan városi környezetet alakítson ki, amiben ember, állat és növény külön-külön, mégis egymást támogatva
együtt tudjon élni.” Szeretné k felhıv́ni az emberek fi-

dű lő jé rő l Bordá nynak nevezté k el. Az ö ná lló kö zsé ggé
alakulá st 1950. augusztus 9-é n mé g az 1947-1950 novembere kö zö tt mű kö dő , 25 tagbó l á lló kö zsé gtaná cs
mondta ki. A szü leté snapra ké szü lve Bordá ny kö zö ssé gi oldalá n is szeretné nk ré gi fotó kkal megemlé kezni az eltelt idő re. Ha neked, szü leidnek, nagyszü leidnek
vannak ré gi fotó i, oszd meg velü nk, vagy kü ldd el a bordá nyi Faluhá znak!

Ingyenes krízistanácsadás

Idén hetven éves Bordány
Bordá ny, mint ö ná lló kö zsé g az idé n ü nnepli hetvenedik szü leté snapjá t. 1950-ben a korá bbi Dorozsmá hoz
tartozó Dudá ská polna, majd a ké ső bbi Kistemplomtanya ö ná lló kö zigazgatá sú kö zsé ggé vá lt é s legnagyobb
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gyelmé t a kö rnyezetvé delem fontossá gá ra, a vá rosi é s
vidé ki é letté r termé szeti é rté keire. A magyarorszá gi fecskeá llomá ny csö kkenő szá ma miatt terveztek egy fecskehá zat a molná r é s a fü sti fecské k szá má ra. Kö rnyezetvé delmi street art alkotá ssal hıv́já k é letre ezt a fecskehá zat, ami a szegedi Molná r é s a Tá pai utca felő l lesz megtekinthető rusztikus á brá zolá sban. A Tá pai utca oldalá n
10 mé ter magasan kihelyeznek egy fecskepelenká val é s
mű fé szkekkel ellá tott ereszt remé lve, hogy a vá rosba
visszaté rő fecské k kö ltő helyü l vá lasztjá k azt.
Ebbe a programba kapcsoló dott be az Apraja-Falva Ovoda é s Bö lcső de. A kö zelgő Madarak é s Fá k Napja alkalmá val felajá nlottuk segıt́sé gü nket, ıǵy tá mogatva ezt a
nemes cé lt. Nagyon ö rü ltek a kezdemé nyezé snek, ıǵy biztosıt́ottak is szá munkra mindent, ami a fé szkek elké szı-́
té sé hez szü ksé ges. A fé szkeket gipsz é s fű ré szpor keveré ké bő l ké szıt́ettü k a Madarak é s Fá k Napjá n. A gyerekek nagy szorgalommal é s é rdeklő dé ssel fogadtá k é s ké szıt́etté k a fecskefé szkeket. A má r megszilá rdult alkotá sokat barná ra festettü k, hogy miné l való sá ghű bb legyen.
A tevé kenysé g sorá n sok ú j ismerethez jutottak beszé lgeté s kö zben já té kos tanulá s keretein belü l a kis ovisaink. Vé gü l 11 mű fecskefé szket ké szıt́ettü nk kollektıv́en,
amit megjelö ltü nk é s ıǵy adjuk á t az Egyesü letnek, akik
kihelyezik a fecskehá z eresze alá . Ké ső bbiekben tervezzü k, hogy egy kö zö s ó vodai kirá ndulá s alkalmá val megtekintjü k a gyermekek é s má sok á ltal ké szıt́ett fé szkeket é s lakó it. Nagyon szeretné nk, ha az Ovodá nk, vagy a
falu valamely ré szé n mi is kialakıt́hatná nk egy fecskebirodalmat, ezzel segıt́ve a hasznos fecskeá llomá ny szaporulatá t, kö rnyezetvé delmi é s kö rnyezettudatos nevelé s
keretein belü l.
Harangozóné Baricz Ibolya

Ha ú gy é rzi, hogy segıt́sé gre van szü ksé ge bordá nyi lakoské nt ingyenes pszicholó giai taná csadá st vehet igé nybe az alá bbi nehé zsé gekkel kapcsolatban: szorongá ssal, hangulat zavarokkal, csalá di problé má kkal, gyermeknevelé si é s pá rkapcsolati ké rdé sekkel, szenvedé lybetegsé ggel (alkohol-, drog-, gyó gyszerfü ggő sé ggel, munkamá niá val), krıźishelyzettel, é letvezeté si nehé zsé gekkel. Jakabos Boglá rka pszicholó gus az alá bbi elé rhető sé geken vá rja jelentkezé sé t: telefon: +36-30/570-4978;
e-mail: konzultacio@hoszkp.hu.
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