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GYAKORLÓ	JÁTÉKTÉR,	ELŐADÓTEREM,	MAGASLES	KIALAKÍTÁSÁRA	IS	SOR	KERÜLHET	A	PARKBAN							

Rendkívüli	ülésen	döntöttek	a	közbeszerzés	kiírásáról	

Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!  

Veszélyben	van	az	egészségünk	a	mérgező	füsttől
AZ	ESET	ELSZENVEDŐI	NEM	TUDJÁK,	HOGY	FEL	LEHET	LÉPNI	A	JOGSZABÁLYT	MEGSÉRTŐK	ELLEN

Soron kívüli testületi ülésen döntöttek a képviselők az Ős-Bordány régészeti park és szarmata falurekonst-
rukció beruházás közbeszerzési eljárásának újbóli kiírásáról. A korábbi eljárást eredménytelennek kellett 
nyilvánítani a beérkezett magas árajánlatok miatt, amit az önkormányzat nem tudott volna megfinanszíroz-

ni. Az április 10-én megtartott ülésen a képvi-
selők elfogadták az Összefoglaló tájékoztatót, 
illetve magát az ajánlattételi felhívást is. A 
kivitelezési szerződés keretében a nyertes 
ajánlattevő feladata az "Ős-Bordány régészeti 
park és szarmata falurekonstrukció" elneve-
zésű a TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00016 kódszá-
mú pályázat keretében megvalósítani kívánt 
látogatóközpont kialakítása és a park terüle-
tén a szükséges földmunka elvégzése. A régé-
szeti park "védművekkel” övezett területére a 
toronnyal hangsúlyozott bejárati csarnokkal 
ellátott látogatóközpont épületének kialakí-

tása a cél. Innen indul az akadálymentes gyalogsétány, amely a Park összes látnivalóját egy útvonalra felfűzve 
vezet végig. A látogatóközpont udvari homlokzata előtt foglalkoztató, illetve gyakorló játéktér kerül kiala-
kításra, amely helyet adhat a Park profiljába illeszkedő különféle szabadtéri eseményeknek. A látogatóköz-
pontban lesz az információs pult – kapcsolódva a bejárati csarnokhoz –, valamint a szociális helyiségek. Ugyan-
itt kerülnek kialakításra a kétnemű látogatói vizesblokkok az akadálymentes wc-vel. A Park kulturális sze-
repének kiteljesítésére és a közönséggel való aktív párbeszédek helyeként lesz az épületben foglalkoztató és 
előadóterem. A kiállító és előadótermekből külső terek érintése nélkül is elérhetők a látogatói vizesblokkok. 
A kapu feletti magasleshez (kilátótoronyhoz) keletről földsánc csatlakozik, ennek tetejéről lehet feljutni az 
alsó kilátó szintre, ahonnan falépcső vezet tovább a második emeletre. A toronyból jól áttekinthető a falure-
konstrukció és a tanösvénnyel feltárt, a táj ősi állapotát idéző láprét. A közelítően 8-as alakú kerített terület 
északi részén a meglévő árkon túl kap helyet a rekonstruált szarmata falu. Megépülnek a Park működtetésé-
hez szükséges kiszolgáló létesítmények is, így a tárolók, raktárak, stb. A teljesítés határideje 2020. április 30.

A hulladékot a helyi rendelet ellenére sokan elégetik 
a kertekben, termőföldeken. Sajnos rengeteg szeme-
tet égetnek el a katlanokban, kályhákban, vagy a ve-
gyes tüzelésű kazánokban is. Különböző vegyszeres, 
mosószeres műanyag flakonok, különféle csomago-
lóanyagok, festett kartonok, magazinok kerülnek a 
tűzre, legutóbb nagy mennyiségű kerékabroncsot is 
elégettek, amely hatalmas károkat okozott a környe-
zetben. Közös érdekünk a tiszta levegő, hiszen a 
hulladékégetés füstje, pernyéje betegségeket okoz!
Ne féljünk a szomszéddal való konfrontációtól, hi-
szen az ő érdeke is, hogy egészségesen éljen. A jó-
szomszédi viszony megtartása érdekében először 
baráti jelleggel mondjuk el neki, hogy ezzel megmér-

gezi a környék levegőjét és veszélyezteti saját és csa-
ládja – beleértve kis kedvence (például: kutya, macs-
ka) – egészségét is. Kifogástalan zöldséget és gyü-
mölcsöt se tudunk termeszteni, ha a kertünk földje 
mérgező pernyével van tele. Ha nem használ a jó szó, 
a baráti figyelmeztetés, akkor közérdekű panaszbe-
jelentés intézményét kell használni, hogy megment-
sük a tiszta levegőnket. Forduljunk a megyei Kor-
mányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédel-
mi Osztályához. Egy tipp, ha észreveszi, hogy valaki a 
környéken hulladékot éget, vágja ki ezt a cikket, és 
dobja be a postaládájába, hogy tudja, hogy mi tudjuk, 
hogy ő mérgez minket vagy értesítse mezőőreinket a 
+36 30/768-0304 telefonszámon!
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A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat idén ta-
vasszal ismét fém- és papírhulladékgyűjtő akciót szer-
vez április 13-án, szombaton 8 és 12 óra között. A fia-
talok reggel 8 órától indulnak el összegyűjteni a házak 
elé kihelyezett fém- illetve papírhulladékot az Arany 
János utcai focipálya melletti területről, amely az akció 
időtartama alatt a gyűjtőpont is, így bárki beszállíthat-
ja oda felajánlását, ezzel segítve az akcióban résztvevő 
fiatalok munkáját. Az ifjúsági önkormányzat kéri a la-
kosságot, hogy felajánlásaikat legkésőbb reggel 8-ig he-
lyezzék ki a házak elé. Kérjük Önöket, hogy hűtőszek-
rényt, televíziót, számítógép monitort ne helyezzenek 
ki a házak elé, mert az nem kerül elszállításra. A gyűj-
tésből befolyó összeget terveik szerint a Gyermek és 
Ifjúsági Önkormányzat saját programjai megvalósítá-
sára, valamint a Bordányi Ifjúsági Információs Pont 
közösségi tér fejlesztésére fordítja.

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat immár hagyo-
mányos, húsvéti programjára hívja a gyerekeket, amely 
2019. április 18-án, 14:00-18:30-ig kerül megrende-
zésre a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban (Falu-
ház emelete). A délután során lesz lehetősége minden 
kicsinek és nagynak tojásfestésre különböző technikák-
kal, valamint egyéb kisebb meglepetések készítésére 
papírból. A Faluház parkjában idén sem marad el a 
tojásvadászat, emellett különböző ügyességi csapat-
versenyekkel is készülnek a szervezők, mint például a 
Tojásfutás és a Húsvéti kincsvadászat. Jó idő esetén, 
szürkületben számháborúra kerül sor. Az egyéni és csa-
patversenyek helyezettjeinek díjazása a program vé-
gén kap helyet. Érdemes figyelemmel kísérni a Biip hi-
vatalos Facebook és Instagram oldalát, ugyanis újabb 
részletek derülhetnek majd ki a programmal kapcso-
latban. A belépő most is egy tányér sütemény, valamint 
pár darab kifújt tojás. Gyere el, és tölts el velünk ismét 
egy játékos délutánt a Biip-ben!

Értesítjük Önöket az Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde 
intézménybe való beiratkozás időpontjáról, amelyre 
április 15. és 16-án 8-17 óráig történik. Szükséges do-
kumentumok: a gyermek lakcímkártyája és TAJ kártyá-
ja; születési anyakönyvi kivonata; a szülő lakcímkártyá-
ja és személyi igazolványa; nem magyar állampolgár 
esetén tartózkodási jogcímét igazoló okirat, keresőte-
vékenység igazolása. A gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöl-
tötte, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy 
órát köteles óvodai nevelésben részt venni, a 2011. évi 
CXC. törvény a nemzeti köznevelés alapján.
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Beiratkozás	a	bordányi	óvodába

LEGYEN	ÖN	IS	KÖRNYEZETTUDATOS	ÁLLAMPOLGÁR		

A	BELÉPŐ	IDÉN	IS	EGY	NAGY	TÁNYÉR	SÜTEMÉNY

NE	FELEJTSE	EL	A	SZÜKSÉGES	DOKUMENTUMOKAT

A rendezvény célja elsősorban az egészséges élet-
mód népszerűsítése, futás örömeinek megismerte-
tése és természetesen versenylehetőség biztosítása, 
hogy bárki kipróbálhassa magát. A versenyre 2019. 
április 27-én (szombaton) kerül sor a bordányi Deák 
téren. 10,5 és 21 km-es távokra lehet nevezni, 
amelynek díja április 17-ig 6.000 Ft, míg a verseny 
helyszínén 8.000 Ft-ot kell befizetni. Erre és a 
rajtszám, rajtcsomag átvételére a verseny napján a 
helyszínen 8.30-tól 9.30-ig lesz lehetőség. A nevezé-
si díj tartalmazza a rajtcsomagot (útvonaltérkép, fél 
liter ásványvíz, müzli szelet), útvonal biztosítást, ver-
seny közbeni frissítést, egészségügyi biztosítást és 
verseny során biztonsági szolgálatot, időmérő chip-
pel ellátott rajtszámot, verseny emblémájával ellá-
tott pólót és befutó érmet is. A verseny startjára 10 
órakor kerül sor. A frissítőállomások kb. 3-4 kilo-
méterenként követik egymást. A frissítő állomáso-
kon víz, szőlőcukor, iso ital és gyümölcs állnak a fu-
tók rendelkezésére. A nevezők ne feledjék, hogy a 
legnagyobb versenytársuk az idő és Ők saját maguk!

ÜNNE
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Bordányi	Homokháti	félmaraton	
ÁPRILIS	17-IG	MÉG	KEDVEZMÉNYESEN	NEVEZHET		
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