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A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS UTÁN BEMUTATTÁK A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT ÚJ AUTÓJÁT

Elfogadták az I. féléves költségvetés teljesítését
Szeptember 15-én tartotta soron következő rendes ülését a Faluházban Bordány Község Önkormányzatának képviselő- testülete. Elsőként Tanács Gábor polgármester tájékoztatta a képviselőket a két ülés közti legfontosabb eseményekről, a fontosabb döntésekről. „A képviselő-testület 6/2011. (I.27.) számú határozatában döntött a 8 személyes Volkswagen Caravelle típusú kisbusz
értékesítéséről, és tanyagondnoki autó beszerzéséről. A gépjármű értékesítésre került, helyette egy Suzuki Ignis személygépjármű beszerzésére került sor 860 ezer forint értékben, melyet a Tanyagondnoki Szolgálat használ a jövőben. Kifizetésre került az
„Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása Bordányban” tárgyú beruházás pályázati pénze. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól megérkezett bankszámlánkra 31.984.972 Ft, amely összegnek köszönhetően a gazdálkodásunkra nehezedő
nyomás jelentősen enyhült. Mivel a támogatási határozatban az igényeltnél kevesebb összeget kaptunk, a fellebbezés előkészítését megkezdtük. Szeptember 14-én az NFÜ pályázatkezelő felületére feltöltésre került, hogy a szennyvízprojektünk támogatásban részesült. Az 5 063 405 138 Ft összköltségvetésű projekthez 4 233 282 518 Ft támogatást ítéltek meg. Hamarosan kiírják a
beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzéseket” – mondta el a polgármester.
A napirendi pontok között szerepelt a 2011. évi költségvetés módosítása, valamint az első féléves teljesítéséről készített beszámoló elfogadása. „A bevételeket az I. félévben 283.613 ezer Ft-ra, 48,5%-ban, a kiadásokat 263.195 ezer Ft-ra, 45% -ban teljesítettük a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az eredeti előirányzat szerint tervezett működési hitel igénybevételére nem került sor. Összességében az önkormányzat első félévi évi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a bevételek és kiadások
teljesítése időarányosan alakult, az eltelt időszakban a forráshiányból adódó problémákat eredményesen kezelni tudta, ésszerű,
takarékos gazdálkodás megszervezésével. A benyújtott pályázataink megvalósításának finanszírozása, elszámolása volt az elsődleges célunk, melyhez a forrásainkat biztosítottuk.” – értékelte az önkormányzat gazdálkodását Tanács Gábor polgármester.
Rendelet módosításokra is sor került. A képviselők Dr. Fodor
Ákos jegyző előterjesztése alapján módosították a szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló rendeletet, az Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ alapító
okiratát és Szervezeti Működési Szabályzatát, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Közösségi Könyvtár (Faluház) alapító okiratát és Szervezeti Működési Szabályzatát. A képviselők az ülésen döntöttek még a folyékony hulladék szállítására jogosult kiválasztásáról is. Az önkormányzat intézményeitől a továbbiakban
Arany János vállalkozó - Zsombóhoz, Sándorfalvához és Szatymazhoz hasonlóan - végzi a folyékony hulladék szállítását. Elfogadták a Fenntartható fejlődés helyi programját, a Local Agenda
21-et. A testületi döntésekkel kapcsolatosan bővebb információ
található a www.bordany.hu oldalon. A legközelebbi testületi
ülésre, a munkaterv szerint várhatóan október 27-én kerül sor.
SZÜRETI PROGRAMOT SZERVEZ A FALUHÁZ

Délelőtti MUST-ra a szüret jegyében
Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár
(Faluház) szüreti délelőttöt szervez a faluház parkjában
2011. október 8-án, szombaton. A tervezett program 9.30
órakor az ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, amelyet a
Bordányi Amatőr Színjátszó Kör előadása követ. A MUSTra
folyamán fellépnek az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde
nagycsoportosai, az Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola néptánctagozatos tanulói, valamint a Borostyán és a Berkenye Népdalkörök tagjai. A Faluház emeletén a
Martonosi kosárfonók műveiből nyílik kiállítás. A délelőtt
folyamán a borkészítés titkaiba nyerhetnek betekintést az érdeklődők. A szőlő daráláson keresztül a préselésig nyomon
követhetik, hogyan lesz a gyümölcsből finom nedü. Az ősz
jegyében házi bor-, sütemény- és lekvár versenyt hirdetünk.
A nevezni kívánt italokat, süteményeket és lekvárokat október 8-án 10.00 és 11.00 óra között a rendezvény helyszínén

lehet leadni. A verseny eredményhirdetése a MUST-ra záróeseménye. Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk.
ROD: RYTHM OF DRUMS - A DOBOK RITMUSA

Sikeres nemzetközi pályázat
A projekt a két országot, Szerbiát és Magyarországot, ezen
belül is a két testvértelepülés, Bordány és Csóka fiataljait és
lakosságát célozza. A cél, hogy a határon túl még életben lévő
(kis)dobos hagyományt felelevenítsék és közösen vigyék ezt
a kulturális örökséget tovább az utókor számára. A pályázat
keretében 30 fiatal (15 bordányi és 15 csókai) részére lesz lehetőség egy táboron belül a dobos és táncos hagyományokkal megismerkedni, közös műsort kialakítani, begyakorolni,
amelyet azután több helyszínen, eseményen is előadnak majd
a nagyközönségnek. A program 2011. október 1-jén kezdődik és 2012. szeptember 30-ig tart majd. Remélhetőleg a fiatalokon keresztül a két település lakossága is jobban megismerkedik és tovább erősödik a két település jó viszonya.

KATYUSA AZ ELŐDÖNTŐ LEGJOBB IDEJÉT FUTOTTA

VIRTUÁLIS FOCIBAJNOKSÁG INDULA BIIP-BEN

Középdöntőig jutott a bordányi ló

Biip Champions League Bordányban

A hétvégén rendezték meg a Nemzeti Vágta országos döntőjét Budapesten. Csongrád megyét három ló képviselte: a tavalyi bronzérmes lovunk Katyusa, a Homokháti kistérségé és
Szeged lova, Kormányos, aki a szombati előfutamban esett
ki. Érdekesség, hogy az előfutamokból a bordányi ló a legjobb idővel került a vasárnapi középfutamba. Szombaton és
vasárnap helyszínen szurkolt Tanács Gábor bordányi polgármester és Csányi László mórahalmi alpolgármester. Először
a tavalyi finálé bronzérmesének, a Bordány színeiben induló
Katyusának szorítottak, de történt egy kis malőr: bár Virág
András zsoké remekül hajrázott, egy lóorrhosszal Malőr, a
Bajai kistérség lova nyert. Az ürömre az örömöt Auenwüste
szolgáltatta: a Homokháti kistérség pacija Szendrei-Balogh
Ágnessel a nyergében megnyerte középfutamát, és bejutott a
legjobb öt ló közé. Csányi Lászlóval együtt aggódtunk a felvezetőkör alatt, amikor Auenwüste idegességében majd levetette hátáról zsokéját. Ágnes szerencsére tartotta magát és a
kirobbanó formában versenyző lovat: akárcsak a bordányi
elővágtán, külső íven előzte meg az utolsó körben Karád
lovasát. Az este hat órakor kezdődő döntőn minden szem a
pályára szegeződött: több ezren követték végig a helyszínen,
ahogy a fináléban végül a Bajai kistérség lova diadalmaskodott. Auenwüste beragadt a rajtnál, így a 3 kör kevés volt ahhoz, hogy feljebb kapaszkodjon – 72 döntőbe jutott ló közül
végül az 5. helyen végzett.
A Vágta Korzón is bemutatkozott a település, különféle szórólapokkal és helyi termékekkel próbálták még inkább megszerettetni Bordányt, a Homokhátság szívét. Az elsősorban
turisztikai jelentőségű kiállításon részt vett a Vadgesztenye
Ifjúsági Közösségi Szálláshely, színes kulturális programmal
lépett a fővárosiak elé a Borostyán Népdalkör és a Sana Hastánc csoport néhány tagja is. Az eseményen készült képek
megtekinthetőek településünk facebook oldalán.

A Bordányi Ifjúsági Információs Pont virtuális FIFA 2011 focibajnokságot szervez. A résztvevő csapatok száma a jelentkezők számtól függ majd. A résztvevők szavazással dönthetik el, hogy a tornán mely csapatok szerepelhetnek az európai
topligákból. A közösen kiválasztott csapatokat pedig kisorsoljuk a résztvevők között. A bajnokság lebonyolítása körmérkőzéses rendszerben történik majd, azonos pontszám esetén az egymás elleni eredményeket vesszük figyelembe. Az
első három helyezett díjazásban részesül. A bajnoki fordulókra hetente két alkalommal pénteken és szombaton 18:00-tól
20:00-ig kerül majd sor. Aki nem jelenik meg az adott időpontban, csapata automatikus vereséget szenved 3:0 arányban, kivéve akkor, ha az elhalasztásban mindkét fél megegyezik, és az elhalasztott mérkőzés időpontját a szervezőkkel leegyeztetve, még a következő forduló előttre tűzik ki, ami így
nem befolyásolja azt. Jelentkezni a biip-ben lehet szeptember
26-tól (hétfő) nyitvatartási időben: H-CS 13:30-19:30, P
13:30-21:30, SZ 15:30-21:30 egészen október 7-ig (péntek).
A szavazás, majd a sorsolás október 7-én 17:00-tól lesz. Jelentkezz te is, ha úgy érzed jobb vagy mint a többiek!

GAZDÁT CSERÉLHETNEK A KINŐTT HOLMIK

Babaruha börze a Faluházban
Babaruha börzét rendezünk a Faluház nagytermében 2011.
október 16-án (vasárnap) 16 órától, ahová mindenki elhozhatja a feleslegessé vált, megunt babaholmikat, kiegészítőket. Sok szeretettel várjuk a gyermekes és gyermeket váró
családokat. A börze ideje alatt a Biztos kezdet szobában felügyeletet biztosítunk a gyermekek részére.
Jelentkezni október 7-én 16.00 óráig lehet. A börzével kapcsolatban további információt személyesen a Faluházban,
vagy telefonon Kálmán Kamillánál a +36-30/257-18-64-es
telefonszámon kérhetnek.

FÉMGYŰJTÉS JÖVŐ TAVASSZAL LESZ

Csak papírt gyűjtenek!

Hétfő
A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat október 1-jén, szombaton 8 és 12
+26 °C
óra között papírgyűjtést szervez. Az ifjúsági
+12 °C
önkormányzat kéri, hogy a háztartásában Napos
felgyülemlett papírhulladékot legkésőbb 8
óráig helyezzék ki a házak elé, ahonnan 8 és
Kedd
12 óra között a hulladékgyűjtésben résztve+27 °C
vő gyerekek elszállítják. Segíthetik a mun+13 °C
kát, ha az összegyűjtött papírhulladékot az
Napos
ÖNO - volt Mihálffy Iskola - és a focipálya
udvarában kialakított gyűjtőpontra szállítSzerda
ják. Az októberi hulladékgyűjtésben, csak a
+26 °C
papír összegyűjtését végzi majd az ifjúsági
önkormányzat, a fémhulladékok összegyűj+13 °C
tésére a tervek szerint jövő tavasszal kerül Napos
majd sor. A gyűjtés sikere érdekében a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy most ne
Csütörtök
tegyenek ki fémhulladékot a ház elé, mert
+ 25 °C
azok elszállítására most nincs lehetőség.

+ 13 °C

04.25. H
09.26.

Paradicsomos tökfőzelék fasírttal

Alföldi
májgombócleves
zöldborsóval

Sült tarja forgatott burgonyával,
kovászos uborka

09.27. K

A VETÍTÉSEK TOVÁBBRA IS INGYENESEK LESZNEK!

Péntektől újra indul a Filmklub
Péntekenként 18 órától a Faluház nagytermében újra filmvetítéseket tartunk, melyek továbbra is ingyenesek minden
látogatónk részére. 4 hetes ajánló: szeptember 23. - RIO
(brazil-kanadai-amerikai animációs vígjáték, 96 perc), szeptember 30. - Indián a szekrényben (amerikai családi film, 93
perc), október 7. - Rango (amerikai animációs film, 107
perc), október 14. - Egy ropi naplója: Testvérháború (amerikai vígjáték, 89 perc).
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, családokat, kicsiket és
nagyokat egyaránt!

IDŐJÓS

Tyúkhús
erőleves
09.27. SZ

Daragaluska
leves
09.29. CS

Tejfölös
karfiolleves
09.30. P

Sárgaborsó
gulyás

Napos

Péntek
+ 24 °C
+ 14 °C

Tepsis töltött szelet burgonypürével,
befőtt
Dubarry csirkemell-filé rizibizivel,
káposzta saláta
Székelykáposzta, sütemény

Gyengén felhős

Szombat

Csirkecomb-filé rántva törtburgonyával,
uborka saláta
Tengerihal-filé sajtos bundában,
petrezselymes burgonya, cékla
Csikós tokány tésztával
Csőben sült makaróni
(tészta, tej, tejföl)

Túrógombóc

Krumplis
tarhonya
csemege
Debrecenivel,
vegyes vágott

+ 23 °C
+ 13 °C
Gyengén felhős

Vasárnap
+22 °C
+10 °C
Zápor

