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TANÁCS GÁBOR POLGÁRMESTER ÚJÉVI KÖSZÖNTŐJE BORDÁNY LAKOSAINAK

Előző évi értékelő és újévi köszöntő a 2012-es évre
Kedves Olvasók, Kedves Bordányiak!
Egy nehéz, munkával és eredményekkel teli évet sikerült zárnunk Bordányban. A település lakosságának, civil szervezeteink összefogása számos rendezvénnyel színesítette 2011-et. Több
népzenei találkozó zajlott a településen. A falunapok rendezvény keretében számos helyi, testvértelepülési és országos produkció várta a parkba kilátogatókat. Sikerült a lovas hagyományok meghonosítása, a Nemzeti Vágtán a bordányi ló a középdöntőben a második helyezést
érte el. Az idén először lovasnapot, szüreti mulatságot is szerveztünk. Most is nagy érdeklődés
övezte a négy hétvégés karácsonyi vásárt, több százan vettek részt a civil szervezetekkel közösen megszervezett programokon. Az önkormányzat eredményes pályázatainak és az összefogásnak köszönhetően számos kisebb-nagyobb beruházás valósult meg. Az iskola 7 tantermébe digitális táblák kerültek felszerelésre, átadtunk egy száz férőhelyes kerékpártárolót.
Végre Bordányban is van bankautomata, amelyet a Partiscum XI. Takarékszövetkezetnek köszönhetünk. Az ifjúsági önkormányzattal közösen alakítottunk ki egy konditermet, amelynek
eszközeit a hulladékgyűjtésekből befolyt pénzből tudtuk beszerezni. Az év végét további jó hírekkel zárhattuk. Sikeres pályázatainknak köszönhetően megépülhet a Bordányt a Sziksósfürdővel összekötő kerékpárút bordányi szakasza, és napelemekkel szerelhetjük föl az általános
iskolánkat és a sportcsarnokot. A két ünnep között kaptuk a pozitív visszajelzést, mely szerint a
kistérségi ivóvízminőség-javító programunk is támogatásban részesült. 2012-ben a legnagyobb munkát mindenképpen a Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó közös szennyvízberuházása jelenti majd, amelynek pályázatát ugyancsak 2011-ben bírálták el
pozitívan. A költséghatékony gazdálkodásnak köszönhetően településünk költségvetési hiánya is elolvadt az év végére, a takarékoskodásban mind a képviselő-testületnek, mind intézményeinknek óriási szerepe volt. Engedjék meg, hogy megköszönve mindenkinek a településünkért végzett munkáját, támogatását nagyon boldog új évet kívánjak mindannyiunknak!
Tanács Gábor, polgármester
TÁMOGATÁSBÓL ÚJ AUTÓ A KÖZBIZTONSÁGÉRT
nyító Hatósága támogatásra alkalmasnak ítélte meg. A projekt megvalósításához nettó 3 159 805 839 Ft összegű
támogatást biztosítanak. A Projekt keretében a kistérség
Az év végén, önkormányzati és alapítványi támogatásból váösszes településén lehetővé válik az egészséges ivóvíz szolsárolt új autót a Bordányi Polgárőr Csoport. Az önkormánygáltatása, melynek minősége megfelel a 201/2001. (X.25.)
zattól kapott Lada személygépkocsi helyett a továbbiakban
Kormányrendeletben meghatározott kémiai komponensek
egy összkerékhajtású Suzuki Ignis gépkocsival tudnak majd
határértékeinek. Javul a települési ivóvíz szolgáltatás mijárőrözni polgárőreink. Bordány Község Önkormányzata és
nősége és üzembiztonsága, csökken a másodlagos szennyea Bordány Község Közbiztonságáért Alapítvány közel azoződések lehetősége, valamint a vízveszteség mértéke.
nos összeggel támogatta a gépkocsi cserét. Az önkormányzati Lada a továbbiakban a telepüzemeltetési feladatokban
VÉDELMI KÖZPONTOT FOGNAK KIALAKÍTANI
segédkezhet. A gépkocsi hamarosan hadrendbe áll, a kisebb
fogyasztásnak, illetve az
összkerékhajtásnak köszönA Bordány Község Közbiztonságáért Alapítvány az idei év
hetően biztosan többet tudtavaszán kapta meg azt a határozatot a Vidékfejlesztési Hivanak majd járőrözni polgártaltól, amelyben a „Polgárőrszervezetek működését biztosító
őreink mind a belterületen,
helyiségek kialakítása” című döntésről értesítették a szervemind a külterületen.
zetet. A pályázattal összesen 21.843.093 Ft-ot nyert az alapítvány. A Védelmi Központ a volt védőnői szolgálat épületéINDUL AZ IVÓVÍZMINŐSÉG - JAVÍTÓ PROGRAM
ben kerül elhelyezésre. A kivitelezési munkák részét képezi a
tetőfelújítás, az épület lábazati-homlokzati vakolatának javítása, festése, a nyílászárók cseréje, a belső helyiségek és a
A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgálvillamos hálózat felújítása. Másik fontos terület a falu biztatások egyike, amely nélkülözhetetlen emberi szükségletet
tonságtechnikailag legfontosabb, legforgalmasabb terüleés társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki. A lakosság
teire térfigyelő kamerák kihelyeegészséges ivóvízzel való ellátása az önkormányzatok kötezése. Az alapítvány kuratóriuma
lező feladata. 2011. december 29-én érkezett a jó hír, mely
2011. december 29-én indította
szerint a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önmeg a közbeszerzési eljárást, a telkormányzati Társulás által benyújtott "Mórahalom és Térséjes dokumentáció településünk
ge Ivóvízminőség-javító program" című pályázatot az Új
honlapján olvasható.
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program Irá-

Új polgárőr autó segíti a védelmet

Megindult a közbeszerzési eljárás

Egészséges ivóvízellátás a feladat

TESTVÉRTELEPÜLÉSEINK LAKÓINAK DÖNTÉSE

TAKARÍTJÁK A CSATORNÁT A KÖZMUNKÁSOK

Állampolgári eskü Bordányban

Fát vágnak és csatornát tisztítanak

Főleg testvértelepülésünkről Csókáról és Dettáról választják egyre
többen azt a lehetőséget,
hogy Bordányban tegyék
le az állampolgársági esküt. Igen szép pillanat
volt, amikor az év vége
felé Pintér Csaba, Csóka
község képviselő-testületének elnöke és családtagjai, valamint Balázs Ferenc, Csóka község elnökének helyettese
Tanács Gábor polgármester előtt letették az állampolgársági
esküt.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy Bordány Község
Önkormányzata egy sikeres pályázatnak köszönhetően két
hónapos időtartamra 14 ember foglalkoztatását tudja biztosítani közmunkaprogram keretében. A közmunkások a jó időnek köszönhetően favágással és csatornatisztítással foglalkoznak. Az önkormányzati csatornákból kivágják a nádat, és
önkormányzati területeken végeznek favágást, bozótirtást.

AZ ÚT VISSZAKERÜLT AZ EREDETI HELYÉRE

Járható a Rákóczi iskolai földút
Több, mint tíz éve annak, hogy a Rákóczi iskola melletti
földút az iskola kerítése mellől a villanyoszlopon túlra került
át. Annak idején az egyre rosszabb közlekedési lehetőség, a
gödrök, lepakolt gallyak miatt kezdték el balról kerülni a
villanyoszlopot az arra járók. Az út eredeti nyomvonalán fák
kezdtek kinőni, miközben mindenkinek természetessé vált,
hogy az út melletti szántóföldön közlekednek, ahol jól
lekeményedett már a föld. A földtulajdonos többször jelezte
az önkormányzatnak, hogy szeretné a földjét bevetni,
azonban érdemi döntés nem született. A múlt év végén többszöri egyeztetést követően az önkormányzat gépei rendőri
felügyelet mellett visszaállították az eredeti állapotot, és az út
visszakerült a kerítés és a villanyoszlop közé. A termőföld újra szántható, vethető, aratható. Az út pedig újra járhatóvá vált
az eredeti nyomvonalán.

2012. január 13.
péntek
17 óra

Több ezer forintos kárt okoztak
Valószínűleg idei erejüket tesztelték azok a fiatalok, akik a
diszkóból hazafelé jövet táblákat rongáltak meg a falu Üllés
felöli oldalán, valamint a Kossuth utca - Honvéd utca és a
Kossuth utca - Zákányszéki utca kereszteződésében. Kérjük a
lakosságot, aki bármit tud a több ezer forintos kárt okozók kilétéről, értesítsék körzeti megbízottunkat, vagy a polgárőrséget.
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Állami támogatás a diákok részére
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TOVÁBBRA IS INGYEN KAPNAK TEJTERMÉKET
A gazdasági nehézségek ellenére továbbra is ingyenesen
kaphatnak majd minden nap tejet (tejterméket) az általános
iskola tanulói. Míg 2011-ben az önkormányzatnak a vásárolt
tej értékének kicsivel több, mint felét kellett kifizetnie, addig
2012-ben szinte a teljes költséget megtéríti az állam. Ezért, a
támogatásnak köszönhetően tovább folytatódhat az iskolatej
program, amelyről az önkormányzat a költségvetési nehézségek miatt már le akart mondani, hiszen több, mint egy millió forinttal kellett volna kipótolnia az állami támogatást. Az
év elejétől tehát tovább folytatódik a program, az iskola mind
a 225 tanulója reggelente kiflit és egy pohár tejterméket kap
ingyenesen. Ez hetente 450 db tejet, 450 db kakaót és 225 db
madártejet jelent, kicsivel több, mint 65 ezer Ft értékben.
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csemege uborka

Gyengén felhős

Borított sertésborda törtburgonyával,
cékla (gomba, sonka, sajt)

Péntek

Tojással töltött sertésborda petrezselymes
burgonyával, káposzta saláta
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Cukkinis csirkemell-filé rizzsel,
kovászos uborka
Zöldbab főzelék Stefánia vagdalttal,
sütemény
Mustáros sertéstokány tésztával
Csirkemell-filé sajtmártással, tészta
Krumplis tarhonya lecsókolbásszal,
vegyes vágott
Tejberizs
Húsos kocka

Paprikás sült
csirkecomb
törtburgonyával,
csemege dinnye
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