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BIZTONSÁGOSABBÁ VÁLNAK A DŰLŐKBEN ÉS KISKERTEKBEN ÉLŐK MINDENNAPJAI

Átadták a határútig vezető, új kerékpárutat pénteken
Pénteken 10 órakor vehették hivatalosan is birtokba a Bordányt Sziksósfürdővel összekötő kerékpárút bordányi szakaszát a település lakói. A nemzeti színű szalagot B. Nagy László kormánymegbízott, a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetője, Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő és Tanács Gábor bordányi polgármester vágta át a kerékpárút bordányi végén. Az útépítés
pályázatát tavaly nyújtotta be az önkormányzat: a kivitelezés a közbeszerzési eljárás lefolytatása után május 31-én kezdődött, és szeptember
végéig kellett elkészülnie vele a kivitelezést végző DÉLÚT Kft-nek. A
belterületi szakaszhoz a bordányi benzinkútnál csatlakozó 4758 méter
hosszú, 2 méter széles kerékpárút megépítését 185 millió 947 ezer 199
forinttal támogatta az Európai Unió és a Magyar Állam – az önkormányzat 10 százalék önerőt biztosított. A támogatásnak köszönhetően készülhetett el a kerékpárút, az építést megelőzően a kivitelezési tervdokumentáció, a közbeszerzési eljárás, a műszaki ellenőrzés valamint a kötelezően meghatározott nyilvánosság biztosítása, és a szemléletváltást segítő
programsorozat. A bicikliút megépítésével főként a tanyákon és a
kiskertekben élők mindennapjait szeretnék megkönnyíteni: a Béke és A nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadták a bicikliutat
Seregélyes dűlőkben, valamint a Zártkertekben élőknek tett ígéret most válik valóra. Az önkormányzat reményei szerint az
iskolába, közintézménykebe, munkahelyre járást is könnyíti és biztonságosabbá teszi a kerékpárút, amely része a kistérségi
bicikliút hálózatnak. Az új szakasznak turisztikai szempontból is nagy a jelentősége, annak ellenére, hogy a szegedi rész még
nem készült el. A Bringaút Egyesülettel két kistérségi túraútvonalat is kidolgoztak, amely közvetlenül kapcsolódik a megyén
áthaladó EuroVelo nemzetközi kerékpárúthoz. Hazánkban az EuroVelo 6 a Duna, az Eurovelo 11 a Tisza mentén halad. Utóbbi
magyarországi szakasza 300 kilométernél is hosszabb, Sátoraljaújhelyt és Szegedet köti össze. Európai viszonylatban a 11-es
út az Északi-tengert köti össze a Földközi-tengerrel, és olyan nagy városokon
halad keresztül, mint Varsó, Kassa és Belgrád. A kerékpárút építéshez kapcsolódóan idén először rendeztek autómentes napot a településen. A Felszabadulás utca lezárt szakaszán több 100 biciklist láttak vendégül egy bringásreggelire. A biciklisek regisztrálhatták járművüket egy védelmi adatbázisban,
és ingyen vizsgáltathatták át kétkerekűiket. Az érdeklődők KRESZ totóban,
vagy az úttesten felállított akadálypályán mérhették össze tudásukat, a kisebbeket aszfaltrajzversennyel várták. A legtöbb kerékpárost megmozgató általános iskolai osztály a 4.a volt, ők egy osztálykirándulást nyertek. A kerékpáros napon résztvevők között egy biciklit is kisorsoltak, melynek szerencsés
Molnár Zoltánné is átvette nyereménykerékpárját pénteken
nyertese Molnár Zoltánné lett. Tervezik a Bordányt Zákányszékkel összekötő
kerékpárút megépítését is: hamarosan elkészül az engedélyes terv. Sikeres pályázat esetén a Zákányszéki út egyik oldalán eltűnik a nyílt esővíz elvezető árok és a járda annyira kiszélesedik, hogy az alkalmas legyen kerékpáros és gyalogos forgalom fogadására. Ehhez kapcsolódik egy már benyújtott pályázat is, amelyből az önkormányzat a Zákányszéki úti belterületi buszmegállókat szeretné fejleszteni, és a Zákányszék felőli oldalon egy sebességmérő táblát helyeznének ki. A kerékpárútátadó
ünnepségről készített képek megtekinthetőek telpülésünk hivatalos, Bordány - a Homokhátság szíve facebook oldalán.
RENDELETEKET ALKOTTAK ÉS MÓDOSÍTOTTAK

Turisztikai fejlesztésre pályáznak
Bordány Község Önkormányzatának képviselő-testülete
szeptember 27-én tartotta soron következő ülését a Faluházban. Elsőként Tanács Gábor polgármester tájékoztatta a
képviselőket a két testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat bizottságainak döntéseiről. Ezt követően Dr. Fodor Ákos jegyző előterjesztésében a tiltott, közösségellenes magatartásokról és e
magatartások elkövetőivel szemben alkalmazható szankciók
kiszabásának szabályairól szóló rendelet megalkotására
került sor. Döntöttek a képviselők az állattartás helyi
szabályairól szóló rendelet megalkotásáról is, amely a továbbiakban nem korlátozza a tartható állatok számát. Sor került

még a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről
szóló rendelet módosítására, valamint a kialakítandó térfigyelő kamerarendszer működéséről, illetve működtetésének feltételeiről szóló szabályzat elfogadására. Pályázatot
nyújt be a képviselő-testület a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” tárgyú DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú
kiírásra, melynek keretében a Dudás utca végén kerülne
kialakításra az Ős-Bordány Régészeti Park és Tanösvény.
Elkezdte a képviselő-testület a Bordány- Zákányszék között
megépítendő kerékpárút tervezési munkálatait, döntöttek a
munka elvégzéséhez szükséges feltételek biztosításáról.
Az Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
2013. január 1. napjától történő működetése vonatkozásában
a testület a jelenlegi információk alapján, egyenlőre nem foglalt állást, várhatóan erre a következő októberi testületi ülésen kerül sor.

NOVEMBER 15-IG LEHET LEADNI AZ ADATLAPOT

OKTÓBER 20-ÁN SZOMBATON LESZ A ZUMBA BULI

Ebösszeírás a településen

Októberben Haloween buli lesz

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján 2012. évtől a tartás
helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente
legalább egy alkalommal ebösszeírást
végez. A települési önkormányzat az
ebösszeírás alapján az ebtartók által
szolgáltatott adatokról helyi nyilvántartást köteles vezetni. Ezen törvényi
kötelezettségnek eleget téve, kérjük a
Tisztelt Lakosságot, hogy a tartásában
lévő eb/ebekről a rendelkezésre bocsátott adatlapot az abban
foglalt tartalommal kitölteni és Bordány Község Polgármesteri Hivatalába visszajuttatni szíveskedjenek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogszabály 42/B. § (5) bekezdés alapján az eb
tulajdonosának és tartójának kötelessége a jogszabályban
meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére
bocsátani. Ennek megtagadása jogkövetkezményt von maga
után. Tájékoztatásul jelezzük, hogy Bordány Község Önkormányzata jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás
bevezetését. Az adatlap egy példánya valamennyi ebtartó
háztartásába legkésőbb 2012. október 10. napjáig –
postaládába történő elhelyezéssel – eljuttatásra kerül. Egy
nyomtatványon egy ebet lehet bejelenteni. Azon ebtartók,
akikhez mégsem jut el az adatlap, illetve több ebet tartanak,
azok számára az adatlap megtalálható a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatánál, illetve elektronikus úton
Bordány honlapjáról is letölthető. A kitöltött adatlapokat
személyesen a 6795 Bordány Felszabadulás u. 44. szám alatt,
a Polgármesteri Hivatal előterében kihelyezett gyűjtőládába,
vagy postai úton kérjük eljuttatni 2012. november 15-ig. Az
adatlap kitöltésével kapcsolatos felvilágosítás a 62/588-519
telefonszámon Ráczné Tóth Szilvia vagy 62/588-513
telefonszámon Kálmán Anikó ügyintézőktől kérhető.
Dr. Fodor Ákos jegyző

Az idei évben is lesz Halloween buli a Faluházban, melynek
várható időpontja október 20., szombat. Szeretnénk időben
felhívni minden érdeklődő figyelmét, hogy legyen ideje
minél ötletesebb jelmez készítésére. A belépő ára tartalmazni
fogja a vacsorát és a Dj-t is. Italfogyasztásra is lehetőség lesz
a helyben felállított büfében. Jegyek október 15-től lesznek
megvásárolhatóak a Faluházban. További információkat
olvashatnak a Bordányi Napló októberi számában.
Joó Kálmánné

ÚJABB KIÁLLÍTÁS NYÍLIK A FALUHÁZBAN

Huszonegy éves a Bordányi Napló
1991. szeptemberében jelent meg az első Bordányi Napló.
Eleinte két-háromhavonta, 1993-tól pedig már havonta
eljutott a bordányi háztartásokba. Az indulás óta 21 év telt el,
a legutóbbi Bordányi Napló épp 2012. szeptemberében jelent
meg. A Bordányi Napló és ezáltal a település elmúlt 21 évét
mutatja be a Faluházban összeállított kiállítás. A látogatók
bátran beleolvashatnak az egyes lapszámokba, így képet
kapva a helyi újság és a település elmúlt 21 évéről,
történéseiről, mindennapjairól. A tervek között szerepel az
összes megjelent lapszám digitalizálása is, így később
interneten, akár otthonról is olvashatóvá válnak az archív
példányok. A kiállítás megtekinthető a Faluház nyitvatartási
idejében.
CSAK PAPÍRT GYŰJTENEK A FIATALOK

Papírgyűjtés 6-án, szombaton!
Október 6-án, szombaton 8 és 12 óra között ismét papírgyűjtés lesz. A papírhulladékot legkésőbb 8 óráig helyezzék
ki a házak elé, ahonnan a gyűjtésben résztvevő gyerekek
elszállítják. Együttműködésüket előre is köszönjük.

OKTÓBER 17., SZERDA 17 ÓRA , FALUHÁZ

Folytatódik a gazdáknak szóló előadás
A Bordányi Ifjúsági Információs Pont szervezésében tovább
folytatódik a gazdáknak és termelőknek szervezett előadás
sorozat. Az idei ősz első előadására október 17-én, szerdán 17
órától kerül sor a Faluház nagytermében, melynek témája az
önkormányzat által megpályázott, termelőket segítő mozgóbolt projekt bemutatása lesz. Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők!
CSALÁDOKAT VÁRNAK

Babaruhabörze 14-én

IDŐJÓS

A bordányi Integrált Közösségi Szolgáltató
Tér és Községi Könyvtár 2012. október 14én, vasárnap 16 órától babaruha- és játékbörzét tart a Faluház nagytermében. Sok Zápor
szeretettel várjuk a gyermekes és gyermeket
váró családokat. Eladási szándékát kérjük
előre jelezze a védőnőknél, Frank Eszternél
és Lajkóné Lovai Évánál a (30) 3381-647
vagy a (30) 3320-639-es telefonszámon. A Eső
gyerekeket ugrálóvár várja!
10.08.
04.25. H

Bácskai rizses hús, káposzta salátával

Kelkáposzta
leves

Virsli pörkölt, tojásos galuskával, fejes
saláta

10.09.
04.25. K
H

Mustáros tokány, makaróni tésztával

Magyaros
rizsleves

Zöldséges padlizsán, sült debrecenivel

10.10.
04.25. SZ
H

Májgombóc
leves
Tarhonyaleves

10.11.
04.25. CS
H

17°C
8°C
Zápor

Péntek
18°C
8°C

Dubarry csirkemell-filé, gombás
rizzsel, cékla

Zápor

Szombat

Pangassius halfilé, sörtésztában,
petrezselymes burgonyával, káposzta saláta

18°C
9°C

Stroganoff pulykacomb-filé, tésztával

10.12.
04.25. P
H

Spenót főzelék, natúr sertésszelettel,
tükörtojással

9°C

Csütörtök

Gombaleves
Brokkoli
krémleves, vajas
galuskával

18°C

Eső

Tejfölös burgonya főzelék, Stefánia
vagdalttal, sütemény

Rántott sajt, fűszeres burgonyával,
tartármártás

Kedd

17°C
9°C

Sajtkrémes csirkemell-filé,
burgonyapüré, befőtt

Csontleves,
cérnácskával

18°C
12°C

Szerda

Almamártás főtt hússal, pirított dara

Sertéshús
leves

Hétfő

Zápor

Vasárnap

Sajtos tészta

Gulyásleves

17°C
9°C

Ízes házi gombóc
Tejszínes
csirkeragu
leves

Töltött káposzta, árpagyönggyel

Eső

