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IDÉN FEBRUÁRBAN KÖSZÖNT BE AZ ELMÚLT ÉVEK VÁRHATÓAN LEGKEMÉNYEBB TÉLI HETE

Fagy és hó veszélyezteti a környező tanyán élőket
Szibériai eredetű légtömeg hozza a hideg, száraz levegőt hazánkba, jelentette az időkép.hu internetes portál, mely szerint az elmúlt évek legkeményebb téli hete elé nézünk. Míg nappal csak 4-5 fokkal lesz a nulla fok alatt a hőmérséklet, addig éjszakánként sok helyen -15, fagyzugos helyeken akár -20 fokig is hűlhet a levegő. Csütörtöktől jönnek a felhők és a hidegebb szelek, a
hőmérséklet -8 és -15 fok közé süllyed, a hét második felében pedig már havazás is elképzelhető, mivel a hidegbeáramlást egy
mediterrán ciklon kialakulása követheti. Az előrejelzések szerint ez az áthűlt légkörben péntektől már akár több napos havazást
is okozhat, 20 centiméter feletti hóvastagsággal. Tanács Gábor polgármester a
hétindító megbeszélésen felhívta a figyelmet a tanyán élőkre. A hétfő reggeli
megbeszélésen a helyben működő tanyagondnoki szolgálat, a polgárőrség és a
mezőőrség együttműködését kérte, hogy még a nagy hideg, és a nagy hó előtt látogassák meg a tanyán élő időseket, mérjék fel, hogy elegendő élelemmel, tüzelővel rendelkeznek-e, illetve hogy képesek-e ellátni magukat a zord időben is.
Mivel nem mindenki kérte, vagy fogadta el a tanyagondnoki szolgálat segítségét, muszáj felmérni a falutól akár kilométerekre lakók helyzetét, hiszen előfordulhat, hogy betegség miatt valaki nem tud rendszeresen tüzelni, meleg ételt készíteni. Róluk most kiemelten kell gondoskodnia a szolgálatoknak. Februárban
várhatóan két kisgyermek születik majd, a babát várók is a figyelem középpontjába kerültek azért, hogy ha véletlenül a vártnál korábban indul el a szülés, segíteni tudjanak az anyukának a kórházba jutásban. Az önkormányzat erre az időre
huszonnégyórás technikai ügyeletet is szervez, így akár a mentőautót, akár a háziorvosokat segíteni tudják a nagy hó miatt a tanyákra való kijutásban. Még az ősz végén frissítésre került a hóeltakarítási terv,
azonban várhatóan most először kell majd élesben dolgozniuk az idei télen a munkagépeknek. Mivel a havazás a hétvégére válhat a legintenzívebbé, a polgármester külön felhívta az ITI figyelmét a hétvégi hóeltakarítási ügyelet megszervezésére.
A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSA

Testületi ülés lesz jövő csütörtökön

A képviselő-testület az idei év első testületi ülését, február 9én, csütörtökön 17 órától tartja a Faluházban. A napirendi
pontok között szerepel a 2011. évi önkormányzati költségvetés módosítása, valamint a 2012. évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet módosítása is. Az ülés kiemelt napirendi pontja a település 2012. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása. Ezen kívül várhatóan sor kerül a Polgármesteri Hivatal
2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására és a
2012. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyására is. A részletes napirendi pontok megtekinthetőek a település honlapján
és a Polgármesteri Hivatal hírdetőtábláján. Az ülés nyilvános, sok szeretettel várnak mindenkit.
FEBRUÁR 7-ÉN, KEDDEN ISMÉT A FALUHÁZBAN

Előadás gazdáknak, termelőknek
A “Fenntartható Homokhátság” című TÁMOP 5.5.1 program keretében gazdáknak és termelőknek szerveznek előadást 2012. február 7-én, 17 órakor a Faluház házasságkötő
termébe. Az ingyenes előadáson elsőként Bálint Béla nö-

vényvédelmi felügyelő
tart egy rövid tájékoztatót, ezt követően Éber
Csaba a MALAGROW
Kft. képviselője “Tápanyagutánpótlási rendszerek zöldség és gyümölcs kultúrákban ”
címmel, míg Tarczal
Erik a SYNGENTA cég képviselője a “Syngenta 2012-es növényvédelmi megoldásai zöldség és gyümölcs kultúrákban”
címmel tart tájékoztatót. Mindenkit sok szeretettel várnak a
szervezők!
BESZÁMOLTAK AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK

Döntenek a civil támogatásokról
Január végéig kellett elszámolni az önkormányzati támogatásban részesülő civil szervezeteknek a tavalyi évi munkájukról, a megítélt összeg felhasználásáról. A támogatás mértéke az előzetes egyeztetések alapján nem fog változni, azaz
minden szervezet a tavalyi évben megszokott támogatással
kalkulálhat. A keretösszeg meghatározására, valamint a helyi
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
rendelettervezet megvitatására a
2012. február 9-ei testületi ülésen
kerül sor. A civil szervezetekkel egyeztetve döntenek majd a megállapodásokról a 2012. márciusi 8-ai
testületi ülésen.

SAJNOS AZ ÖNKORMÁNYZAT SEM TUD SEGÍTENI

Egyre nehezedik a megélhetés
Az év eleji segélykiáltásokból látszik, hogy egyre nehezedik
a megélhetés a bordányi családokban is, többeknek okoz gondot a villanyszámla vagy a gázszámla rendszeres kifizetése,
az elmaradások miatt sok helyen kopogtat a szolgáltató jelezve, hogy amíg nincs rendezve a tartozás, szüneteltetné a szolgáltatást, ami azt jelenti, viszik a mérőórát. Az önkormányzat
eddig rövid lejáratú kamatmentes kölcsönökkel, kis összegű
élelmiszer- vagy gyógyszerutalványokkal tudott segíteni, azonban az idei évtől az ilyen jellegű segítség is csak keveseknek adatik meg. A magas kintlévőségek miatt az önkormányzat gazdálkodása is egyre nehézkesebb, magas a gépjárműadó és kommunális adó kintlévőség. A szociálisan rászorulókat egy-egy nehéz élethelyzetben átmeneti kamatmentes segéllyel támogatta a testület, azonban sajnos a hat hónapnál
hosszabb ideje nem fizetők aránya átlépte a 25%-os határt,
így ezt a támogatási formát is korlátozni kell, azaz amíg nem
fizetnek vissza a pénzből, addig másokon sem tudnak segíteni. Az önkormányzat saját magán rengeteget spórolt, a tavalyi évben eltüntette a tizenöt milliós költségvetési hiányt,
és az idei évben is olyan gazdálkodást szeretne folytatni az
önkormányzat, hogy ne kelljen hitelt igénybe venni a működéshez.
FEBRUÁR 15-IG LEHET BEADNI A KÉRELMEKET

700 € támogatást igényelhetnek
A 2012-es évtől minden gazdálkodó jogosult évente 700 €nak megfelelő Ft összegre, amennyiben szaktanácsadási
szolgáltatásokat vesz igénybe! A jogszabály értelmében a támogatás igénybevételéhez Területi Szaktanácsadási Központtal (TSZK) kell szerződést kötni, illetve a támogatási kérelmet is a TSZK köteles elkészíteni. Bővebb információ is itt
kérhető, az idei első kérelmezési határidő 2012. február 15.
ÉKSZERKIÁLLÍTÁS A BORDÁNYI FALUHÁZBAN

Fusing technikával készült ékszer
Az érdeklődők már meg
is csodálhatják Szentjobbi
Orsolya egyedi tervezésű,
fusing technikával készített ékszereit.
Mi is az a fusing technika? Kettő, három, vagy
több üveglapot, vagy különböző üvegformát, flittert, üvegszálat egymásra rakva, az
üvegeket kb. 800-1000 Celsius fokon összeolvasztva, egy új
küllemű üveg jön létre. Minden olyan technikát, ami magas
hőmérsékleten történő üvegmegmunkálást takar, és ami az
üveg alakváltozásával, deformálódásával jár, fusing technikának nevezzük. A különböző technikával készült gyönyörű
és fantáziadús ékszereket, a Faluház kiállító termében, nyitvatartási időben tekinthetik meg a látogatók február 29-ig.

Képviselői fogadóóra
Balogh Ferenc önkormányzati képviselő február 6-án, hétfőn
16 órától 18 óráig képviselői fogadóórát tart a Faluházban.
BORDÁNY IS CSATLAKOZOTT A FELHÍVÁSHOZ

”Minden gyerek lakjon jól”
Bordány Község Önkormányzata csatlakozott a
„Minden gyerek lakjon
jól” alapítvány felhívásához. A kiírás szerinti
programban a legalább
két gyermeket nevelő,
gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok vehetnek részt,
akik életvitelszerűen a
településen élnek. A szociális feladat ellátásában
résztvevő szakemberek
a helyi családok számára készíttetik majd elő a
pályázati listát. Ha az aIDŐJÓS
lapítvány sikeresnek ítéli az önkormányzat
pályázatát, akkor 2012. áprilisában az érinHétfő
tettek bevonásával elvégzik az igényfelmérést. Négy alternatíva közül választhatnak a
-10 °C
kedvezményezettek. Az igények különbö-13 °C
zőek, így minden kedvezményezett 16 féle Havazás
vetőmagot tartalmazó egységcsomagot
kaphat, illetve napos csibe, napos kacsa, toKedd
jótyúk is érkezhet a településre. Szükséges a
-9 °C
családoknak a felásott kert biztosítása, illet-15 °C
ve a kisállatok számára ólak készítése. A
kisállattartáshoz az alapítvány takarmányt Havazás
is biztosít. A családok szorgos, napi munkaSzerda
végzéssel így több tízezer forintos plusz jövedelemhez juthatnak, s a konyhapénz kia-7 °C
dásaikat is csökkenthetik.
-16 °C
Zord nap

Vadgesztenye Étterem tájékoztató
A heti menü megrendelését előző hét pénteken 14
óráig, ha nem egész hétre kéri, a megelőző nap 12
óráig szíveskedjen leadni! Elérhetőségek: 0630/9735229 és 0662/288-042.
04.25. H
02.06.

Csontleves
eperlevéllel

Sárgarépa főzelék kolbászhússal töltött
vagdalttal

Csütörtök
-7 °C
-14 °C
Zord nap

Fokhagymás pulykaapró petrezselymes
burgonyával, káposzta saláta

Péntek

02.07. K

Párizsias csirkemell-filé zöldséges
rizzsel, kompót

Gombaleves

-4 °C
-14°C

Köményes sertéssült törtburgonyával,
párolt káposzta

02.08. SZ

Kapros tökfőzelék rántott bordával,
sütemény

Magyaros
burgonyaleves

Marhapörkölt tésztával, vegyes vágott

02.09. CS

Csikós tokány tésztával

Vegyes
zöldségkrémleves
csipetkével

Paprikás sült csirkecomb
törtburgonyával, csemege dinnye

02.10. P

Tyúkmellcombfilé gulyás

Szombat
-3 °C
-12 °C
Hószállingózás

Lekváros gombóc
Töltött káposzta
Túros tészta

Havazás

Vasárnap
-3 °C
-11 °C
Havazás

