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AZ AGRYA KERETÉN BELÜL IDÉN IS ELINDUL A “VESD BELE MAGAD!” PROGRAM BORDÁNYBAN

A bordányi általános iskolások is csatlakozni fognak
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) 2012-ben is meghirdeti népszerű, általános iskolásoknak szóló akcióját,
a Vesd Bele Magad! Programot, melyhez az idei évben a tervek szerint csatlakozik a bordányi Ádám Jenő Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola is. A mozgalom keretében a kisdiákok vetőmagokat kapnak, hogy saját zöldségeket, például borsót, répát, retket neveljenek. A programot az AGRYA azért indította, hogy minél több kisiskolással megismertesse a helyben előállított termékek fontosságát. A program célja kettős. Egyrészt a program segítséget nyújt a gyerekeknek ahhoz, hogy sikeresen tudják felnevelni, gondozni a növénykéiket. Másrészről, pedig egy figyelemfelkeltés a célból, hogy ahol rendelkezésre áll minimális méretű házi kert, ott már lehet élelmiszert előállítani. Sajnos a falusi közegben sem természetes, hogy a hátsó kertben zöldséget nevelnének. Átvette a korábbi konyhakertek helyét a
fű és a tuják. Tavaly 17 általános iskola 2000 diákja ízlelhette meg saját kiskertjének termését,
majd számolt be tapasztalatairól az interneten, a www.vesdbelemagad.hu honlapon. A szervezet versenyt is hirdetett az osztályok között, melynek győztese, a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda csapata háromnapos osztálykirándulást nyert. A
kezdeményezést a Vidékfejlesztési Minisztérium is támogatja, hiszen a program a vidéki
életmódot, a helyi termelést népszerűsíti, és a kisdiákok nevelésén keresztül segíthet a vidéki
népesség megtartásában. A fiatalok olyan növényeket kapnak, amelyek nem kényesek, termesztésük nem igényel szakismereteket, így igazi sikerélményük lehet a kertben. Az AGRYA
idén is várja az olyan általános iskolák jelentkezését, amelyek vállalják, hogy megszervezik a
vetőmagcsomagok kiosztását, tájékoztatják a szülőket a program céljáról, és a kijelölt kapcsolattartó segítségével rendszeresen
beszámolnak az akció helyi lebonyolításáról.
BELTERÜLETI VÍZELVEZETŐ ÁRKOK TISZTÍTÁSA

Lakossági ároktakarítás, tisztítás
Jelentkezzen Ön is!
Az utóbbi időben több megkeresés is érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy néhány utcában, vagy utcaszakaszon a
vízelvezető árkokat ki kellene tisztítani, mélyíteni, hogy nagyobb csapadékmenynyiség esetén a vízelvezetés megoldható legyen. Ezzel kapcsolatosan szeretnénk a lakosság segítségét is kérni,
hiszen egyrészt a helyi
rendelet alapján is az ingatlan tulajdonosa, valamint használója köteles
gondoskodni az ingatlanok előtti belvízelvezető árok tisztántartásáról, rendszeres kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó amyagok, hulladékok, lehullott lomb eltávolításáról. Másrészt a szomszédok által megszervezett
munkálatoknak közösségformáló szerepe is van, hiszen a
munkából hazaérve, vagy a tavaszi munkák megkezdése előtt jó alkalom arra, hogy egy jó beszélgetés mellett, akár utcánként 4-5 férfiember összefogva kitakarítson, kimélyítsen
egy-egy árokszakaszt, ezzel is segítve településünket, Bordányt. Természetesen, az önkormányzat is szeretne segíteni
ebben a munkálatban, ezért a virágosítási akciókhoz hasonlóan, újabb közösségi akciót szervez, ezúttal az ároktakarításra,
méllyítésre. Február 11-én szombaton 9 órától kerülne sor a

munkálatokra, kérjük, hogy aki szeretne részt venni az árkok
takarításában, az jelezze előzetesen a Faluház információs
pultjánál nyitva tartási időben, vagy az 588-516-as telefonszámon. Mint arról korábban már beszámoltunk az Intézményfenntartási és Településüzemeltetési Intézmény közmunkások segítségével a faluból kivezető gyűjtőcsatornák
tisztítását folyamatosan végzi, több területen, mint például a
Petfői utca elején levő csatornával végeztek már.
ÜDÜLÉS AZ ERZSÉBET PROGRAM KERETÉBEN

Az üdülési csekkért lehet pályázni
Megjelentek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatai szociálisan hátrányos helyzetű személyek részére. A pályázat megnyerése esetén az alapítvány 10.000 Ft önrész befizetése után 40.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosít a
pályázó részére. Azon nyugdíjasok, nagycsaládosok, és fogyatékkal élők pályázhatnak, akik 2010-ben nem vettek igénybe üdülési csekket. A pályázati adatlapon a személyi adatok mellett a havi jövedelemről is nyilatkozni kell, melyhez csatolni szükséges az előírt igazolásokat is. Részletes tájékoztatás és pályázati adatlap a Faluház és a Polgármesteri
Hivatal információs pultjánál ingyenesen hozzáférhető, valamint letölthető a www.udulesicsekk.hu weboldalról. A kitöltött pályázati adatlapot postai úton a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány címére kell elküldeni legkésőbb 2012. február 29-ig. További információ
található a www.udulesicsekk.hu
weboldalon, valamint segítségért fordulhatnak az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ Családsegítő
Szolgálatához is.
Családsegítő Szolgálat

JANUÁR 31., KEDD 17 ÓRA BORDÁNYI FALUHÁZ

Előadás gazdáknak, termelőknek
A “Fenntartható Homokhátság” című TÁMOP 5.5.1 program
keretében gazdáknak és termelőknek szerveznek előadást
2012. január 31-én 17 órakor a Faluház házasságkötő termében. Az ingyenes előadáson a tápanyaggazdálkodással kapcsolatos aktuális kérdésekről, a mezőgazdasági termeléssel
összefüggő mintavételi, laboratóriumi vizsgálatokról, az ezekről kiállított jegyzőkönyvek értelmezéséről kaphatnak
bővebb információt a gazdálkodók. Az előadást Dr. Nyilas
Tünde az SCLAB Agrár és Környezetanalitikai Laboratórium tudományos munkatársa tartja. Mindenkit sok szeretettel
várnak a szervezők!

tató között. Míg a szolgáltató például a 70 évnél idősebb egyedül élő nyugdíjasoknak adott kedvezmények nyújtásából
adódó többletköltségeit szeretné megkapni az önkormányzattól, addig az önkormányzat azt szeretné, ha a kormány
döntésével összhangban nem emelkednének a tavalyi árhoz
képest az ürítési díjak és a kedvezményt is mint saját üzletpolitikai kedvezményeként adná a közszolgáltatást végző cég. A
bordányi képviselő-testület február 9-én határozza meg a
közszolgáltatás díját. Ezt követően, információk szerint az
úgynevezett pro-forma csekkek - amelyeken egy évre előre
kedvezményes összeggel be lehet majd fizetni a szolgáltatás
díját - a korábbi évektől eltérően pár napos késéssel érkezhetnek meg a lakossághoz, míg a kéthavi ürítési díjakat tartalmazó idei első csekk várhatóan egyhetes késéssel kerül a postaládákba.

ZAJLIK AZ IDEI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Költségvetési hiány minimalizálás
Az év eleje mindig az előző év zárásával és az új év
költségvetésének összeállításával zajlik az önkormányzatoknál. Nincs ez
másként az idén sem. A
polgármesteri hivatalban
és az intézményekben kiemelt feladat a költségvetés
összeállítása, hiszen a
képviselőtestületnek február 15-ig el kell fogadnia a tervezetet. Az idei évben további kiadáscsökkentésekre kell számítani, hiszen a cél, hogy ne kelljen forráshiánnyal számolni
2012-ben. A képviselők a novemberben elfogadott költségvetési koncepcióban maximum 1,5 %-os hiány betervezését engedélyezték (2011-ben 15 millió forintos hiányt tervezett az
önkormányzat, ezt év végére sikerült kigazdálkodni - a
szerk.). A tervek szerint azonban a tervezett hiánynak inkább
kell közelítenie a nullához, hiszen az idén a nagyberuházások
miatt még feszítettebb költségvetési gazdálkodást kell megvalósítani, ugyanis likviditási gondokat jelenthet a kerékpárút, a védelmi központ és a napelemes rendszer megépítését
célzó pályázatok megvalósítása. Az önkormányzatnak egyrészt önerőt kell biztosítania, másrészt van olyan pályázat,
amely utófinanszírozású, és meg kell előlegezni a teljes beruházás költségét. A pénzügyi bizottság tagjai február 8-án, a
képviselők február 9-én a testületi ülésen, míg a lakosok február 17-én a falugyűlésen ismerhetik majd meg részleteiben a
falu 2012. évi költségvetésének számait.
MÉG NEM GYÁRTOTTÁK LE A CSEKKEKET

Szemétszállítási csekkek megkésve
Bizonyára sokan olvastak más lapokban arról, hogy Szegeden a kormány döntése ellenére emelt díjas csekkek érkeztek
a Környezetgazdálkodási Kft-től a szemétszállításra vonatkozóan. Mivel a kormány december 30-án jelentette meg a
díjemelést nem támogató döntését, a szegedi önkormányzat
viszont korábban döntött az emelés mértékéről, ezért a kft.
már legyártatta, illetve ki is postázta a csekkeket. A bordányi
csekkek nem kerültek még legyártásra, a kormány döntése alapján a tavalyi díjakkal kell számolnia a közszolgáltatónak.
Jelenleg is tárgyalások folynak az önkormányzat és a szolgál-

KÉSZÜLŐDÉS AZ OVIS JÓTÉKONYSÁGI ESTRE

Bál lesz az Aprajafalva-óvodában
Az idei évben is nagy lelkesedéssel kezdjük el az ovis bál szervezését, előkészületeit. 2012. február 25-én (szombaton) 18 órai kezdettel JÓTÉKONYSÁGI ESTET rendezünk, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. A rendezvénynek a Bordányi Faluház
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