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Traktort	és	pótkocsit	is	vásárolhat	a
Településüzemeltetési	Központ
A Magyar Falu Programnak köszönhetően fejleszthetjük a Településüzemeltetési Centrum eszköz állományát. A prog-
ram „Kommunális eszköz beszerzése” cıḿű felhıv́ására elkészıt́ett pá-
lyázat támogatást nyert, ıǵy egy kistraktor, pótkocsi, tolólap, továbbá 
egy magassági ágvágó beszerzése valósulhat meg. A beszerzendő esz-
közöket jól tudjuk használni az intézményeinkhez kapcsolódó közte-
rület-karbantartások, a temető fenntartás továbbá a buszvárók, pihe-
nőterületek, kondiparkok környezeti állapotának rendezése során is. 
A minimum 50 lóerős, vıźhűtéses, fülkével szerelt traktor kiemelt sze-
repet kap a közterületeken, utak, járdák mellett elhelyezett hulladék-
gyűjtőkben keletkező települési hulladék elszállıt́ásában, és a kerék-
párút hálózatunk tisztántartásában.
Az árajánlatkérőket a napokban postázták ki számos céghez, akik kö-
zül a legkedvezőbb ajánlatot adó céget, mint beszállıt́ót majd a képvi-
selő-testület választja ki soron következő, csütörtöki ülésén.

O� römmel számoltunk be korábban, hogy megkezdődött 
a Bordány Hostel fejlesztése. A LEADER pályázatnak kö-
szönhetően újulhat meg az ifjúsági közösségi szálláshely, 
ahol a napokban már a napelemek is felkerültek a tetőre, 

és jelenleg a festők serénykednek az épület hétszobás 
tetőterében. A korábbi szoba szıńek megváltoznak, és ıǵy 
a szıńekről elnevezett szobák neve is kicserélődik majd. 
Hogy melyik szobának mi lesz a neve, erről később ad tá-
jékoztatást a működtető alapıt́vány. Az arculatváltást kö-
vetően a logó szıńe pink lett a korábbi zöld szıń helyett, 
mıǵ a szobákban ezentúl a szürke lesz az uralkodó szıń, a 
kiegészıt́ők pedig fehér és fekete szıńűek lesznek. 
A fejlesztés velejárója az elektromos csatlakozás bővıt́é-
se is, amely ugyancsak most kezdődött meg, a bekötőve-
zeték cseréjét követően az épületben működő étterem és 
szálláshely külön-külön mérőórát kap.

Felkerültek	a	
napelemek	is,	már
festenek	a	hostelben

Bérlakás	felújításra
nyertünk	támogatást
A Magyar Falu Programból nyert támogatást települé-
sünk a Park téri, jelenleg bérlakásként használt épület 
felújıt́ására. A kicsivel több, mint húsz millió forintból az 
1976-ban épült kétszintes épület homlokzati hőszigete-
lést és nemesvakolatot, illetve gyöngykavicsos lábazati 
vakolatot kap. Megújulnak a régi fa nyıĺászárók, az új 
ablakokra redőnyök és szúnyoghálók kerülnek majd. A 
fejlesztés részeként a régi alumıńium elektromos veze-

tékek és csatlakozó dugaljak és kapcsolók is kicserélés-
re kerülnek. Jó hıŕ, hogy a felújıt́ási munkálatok zárása-
ként a teljes épületbelső festése is megvalósul majd.
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Digitális	konzultációt	indít	a	
helyi	ifjúsági	önkormányzat
Sikeresen lezajlott az április 29-én megtartott “Pizzázz 
a polgikkal” rendezvény, amelyet a Bordányi Gyermek- 
és Ifjúsági O� nkormányzat szervezett együttműködve a 
pécsváradi Fiatalok a részvételért Egyesülettel a 
#newpartychipants cıḿű program keretében.
Jó hıŕ, hogy azok a fiatalok, akik nem tudtak résztvenni 
az eseményen, az interneten még hozzászólhatnak, vé-
leményezhetik az anyagot egy google felület segıt́ségé-
vel. Bővebb információ és a google oldalhoz vezető link 
is megtalálható a bordany.com-on.

Könyvtárost	keres	a	Faluház
Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi 
Könyvtár a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján pá-
lyázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére. A 
Munka törvénykönyve szerinti jogviszony időtartama 
határozott idejű, helyettesıt́és céljából 2022.06.01-től 
2023.07.31-ig tartó munkaviszony, a foglalkoztatás jel-
lege teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határi-
deje 2022. május 20., elbıŕálásának határideje 2022. má-
jus 31. A munkakör legkorábban 2022. június 1. napjá-
tól tölthető be. Olvassa el a részleteket a bordany.com-on!

Pályázat	gondozó	munkakör	
betöltésére
Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ a Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gondozó munka-
kör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, helyette-
sıt́és céljából 2025.03.31-ig tartó közalkalmazotti jog-
viszony, a foglalkoztatás jellege részmunkaidő, heti 30 
órás. A pályázat benyújtásának határideje 2022. május 
9., elbıŕálásának határideje 2022. május 12. A munka-
kör legkorábban a pályázatok elbıŕálását követően azon-
nal betölthető. Olvassa el a részleteket a bordany.com-on!

Jubileumi	tollas	maraton
Ismét várunk minden tollaslabda-kedvelőt a sportcsar-
nokba május 13-14-én! A korábban megszokottak sze-
rint reggel 8 órakor az általános iskolások a testnevelés 
órák keretén belül nyitják a huszonnégy órát, ezt köve-
tően 13.30-tól 17.30-ig a bordányi tollascsapat edzései 
veszik át a stafétát. 17.30-tól másnap reggel 8-ig pedig 
bárki számára "szabad a pálya".
A rendezvény ingyenes! Kérjük, hozz váltócipőt! Várunk 
mindenkit sok szeretettel!

Bordányi	Tollas	Amatőr	Sportcsapat

Nőgyógyászati	szűrővizsgálat	a	
helyi	védőnői	szolgálatnál
Nőgyógyászati vizsgálat, rákszűrés ultrahangvizsgálat-
tal a bordányi védőnői szolgálatnál 2022. május 12-én 
(csütörtökön) és 2022. május 24-én (kedden) 14-18 óra 
között. A vizsgálatot Dr. Kajtár István végzi, amelynek 
költsége 5000 Ft.
Az ultrahangos vizsgálat mellett cytológiai kenet és hu-
rok levételt, felhelyezést, gyógyszerıŕatást is végez és 

bármilyen nőgyógyászati panasszal lehet fordulni a 
doktor úrhoz. Ha még nem telt le az egy év az előző 
rákszűréstől számıt́va és panasza van, az sem akadály. 
Várjuk a helyi és a környező települések lakóit is.
A járványügyi helyzetre tekintettel maszk viselése kö-
telező és kérjük a 1,5 méteres távolság betartását.
Időpont egyeztetés és bejelentkezés a Védőnői Szolgá-
latnál személyesen vagy telefonon, munkaidőben a 06 
62/288-678, Eszternél a 30/33-81-647-es vagy E�vinél 
30/19-79-135-ös számokon. A befizetéskor megcıḿ-
zett, felbélyegzett borıt́ékot hozzanak.											A	Védőnők

TérZene	koncert	a	főtéren
Május 11-én, szerdán 17 órától Kuna Vali és Testvérei 
tartanak koncertet a Szent István téren. Zenei munkás-
ságuk alapjait a rézfúvós hangszerek képezik, mivel 2-
4 éves koruk óta ezeken a hangszereken játszanak. A 
trombita, kürt és a harsona mellé az évek során az 
ének is társult. Az esemény ingyenes és sok szeretettel 
várják az érdeklődőket.
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Lecsós	borda	tarhonyával

Eszterházy	sertéstokány	tésztával

Édes	savanyú	pulyka	ragu	rizzsel

Tejfölös	fokhagymás	borda	tésztával

Hekk	roston	burgonyapürével

Csirkepörkölt	galuskával,
káposzta	saláta

Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	

Székelykáposzta,	túrócsoki

Lasagne

Csirkemell	párizsi	bundában	
zöldséges	bulgurral

Rizses	hús,	káposzta	saláta

Lilahagymás	krémsajtos	tarja	
petrezselymes	törtburgonyával

Tökfőzelék	fasírttal
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Szeretettel várom minden kedves vendégemet 
Bordányba a Teréz utca 46. szám alatti női, férfi, 

gyermek fodrászatomba. Nyitvatartás bejelentkezés 
alapján a 06-30/559-1681-es telefonszámon.

Elvétve	felhős
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