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33,7 M FT ÖNHIKI TÁMOGATSÁST KAPOTT A TELEPÜLÉS A BM-TŐL, ÁTVÁLLALTÁK A NYUGDÍJAS GARZONOK HITELÉT IS

Egyensúlyba került a tavalyi költségvetés decemberre
Többször is beszámoltunk arról, hogy az önkormányzat nagyon nehéz anyagi helyzetbe került egy tavaly zajló, de még 20092010. évekre vonatkozó, az iskolában üzemeltetett családi napközi működtetéséhez kapott állami normatív támogatás felhasználása miatt indult ellenőrzés kapcsán. Az új vezetés nem tudott mit tenni, a Magyar Államkincstárnak összesen több, mint harminc millió forint állami forrást kellett visszafizetni az három-négy évvel ezelőtti szabálytalanságok miatt. Ez miatt szinte hiábavalónak tűntek az önkormányzatnál és intézményeinél foganatosított megszorítások, a számtalan spórolás, lemondás, hiszen
a megtakarítások teljes összege a korábbi hibákért való helytállás martaléka lett. Az önkormányzat 2012-ben folyamatosan tolta
maga előtt az újonnan keletkezett hiányt, sajnos a beruházások miatt az is előfordult, hogy hozzá kellett nyúlni a hitelkerethez is.
A feszes gazdálkodásnak köszönhetően azonban eladósodásra mégsem került sor. Jó hír, hogy Bordány sikeresen pályázott a
Belügyminisztériumhoz, és mint önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzat összese 33,7 millió forint támogatást kapott az óév utolsó napjaiban. Így a település költségvetési egyenlege az önhiki támogatásnak és az időközben a kormány által elfogadott adósságkonszolidációnak köszönhetően ismételten egyensúlyba került. Ugyancsak örömre ad okot, hogy az ötezer fő alatti
települések esetében a kormány átvállalta a fejlesztési célú beruházások hiteleit
is, így a településnek nem kell tovább törlesztenie a nyugdíjas bérlakások hitel
terheit sem, mivel az adósságot száz százalékban átvállalta az állam. A 2008-ban
huszonhárom éves futamidejű, negyven millió forint tőkével felvett és közel
ugyanennyi kamatösszegű hitel éves szinten több millió forintos kiadást jelentett a falunak. Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy nagyon örül az adósNem kell tovább törleszteni a garzonok hitelét
ságkonszolidációnak és az önhiki támogatásnak is. “Nagyon-nagy tehertől mentesültünk így, amellyel nem tudtunk volna megbirkózni. Míg az átadás-átvételkor a nyugdíjas bérlakások hitel terhe ismert volt,
a családi napközi miatti visszafizetési kötelezettség csak később, tavaly derült ki. Ezek a terhek most eltűnhettek a költségvetésünkből, amely nagyon jó hír” - mondta el a településvezető. Ugyancsak tudott volt az önkormányzat és az intézményei világítás-korszerűsítését célzó, az össze lámpatest bérlésére megkötött 2003-as szerződés, amely keretében közel két és félmillió forintot kell kifizetnünk évente egy budapesti cégnek. Sajnos a tíz évre megkötött korábbi szerződést felmondani nem tudtuk, így
havonta kell utalni a bérleti díjat. A szerződés az idén fog lejárni, jövőre már ez sem terheli a falut. A polgármester az idei évre vonatkozó költségvetésről még nem tudott érdemben nyilatkozni, azt majd a februári ülésén fogadja el a képviselő-testület.
JANUÁR 19-ÉN, SZOMBATON 17 ÓRÁTÓL

Először rendeznek újévi koncertet
A Bordányi Faluház több más környékbeli településhez hasonlóan az év kezdet kapcsán újévi koncertet szervez. A január 19-én, szombaton délután öt órától megrendezésre kerülő
eseményre várnak minden bordányi családot, civil szervezetek tagjait, képviselőket, intézményvezetőket, vállalkozókat
és minden olyan támogatót, aki sokat tesz a település fejlődéséért, szívén viseli Bordány sorsát. A műsort a Mórahalmi
Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekara adja, ami 1994
őszén alakult. Az első években még csak 9 – 10 fős csapatként
zenéltek, mára már jelentősen szaporodott a létszám, közel
40 – 45 tagot számlál a zenekar. Évente az ország különböző
fesztiváljain (Makó, Szentes, Csorvás, Százhalombatta, Kistelek, Budapest, Biatorbágy, Csongrád, Szászvár) lépnek fel,
de külföldről is egyre több felkérést kap a zenekar (Vajdaság,
Erdély, Horvátország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Ausztria). A közel egy órás koncerten a következők
hangzanak el: Julius Fucsik: Florentin induló; Jacob de Haan:
Variazioni in blue; Ted Huggens: Pavane in blue; Steven
Reineke: Pilatus – A sárkányok hegye; Gustav Peter: Zirkus
Renz (szólót játszik: Takó Soma – xilofon); Georges Bizet:
Carmen – Habanera (szólót énekel: Vastag Csaba Rózsa);
Kodály Zoltán: Kállai kettős (szólót játszik: Ördög Mihály,
Vastag István – klarinét, vezényel: Szalai Krisztián); Larry

Neck: Dobos nóta (szólót játszik: Takó Lajos – dobszerelés).
Az újévi koncert ingyenes, a koncert ideje alatt lehetőség van
az Egérház Alapítványt támogatni, akik a jótékonyságból befolyt összeget ez évi, települési programok megvalósítására
használnak majd fel. Szeretettel várnak mindenkit!
MEGKEZDŐDTEK A 2013-AS GAZDAELŐADÁSOK

A Bayer cég fog bemutatkozni
Megkezdődtek az idei, gazdáknak szóló előadások. A Bordányi Ifjúsági Információs Pont szervezésében legközelebb január 23-án, szerdán 17 órától kerül sor termelőknek szóló előadásra a Faluház nagytermében, melynek témája "Új lehetőségek a kertészeti növényvédelemben a BAYER ajánlásával".
Az előadást Sipos József a BAYER Hungária Kft. területi menedzsere tartja, aki részletesen bemutatja majd a cég által javasolt növényvédelmi lehetőségeket. Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők!
FONTOS INFORMÁCIÓ!!!
Január 2-tól a Faluházban folyamatosan átvehető az idei Bordányi Falinaptár. Sokan érdeklődtek az állatorvos elérhetősége,
rendelési ideje felől. Hursán
Mihály - mobil: (30) 998-6139
- minden hétköznap 11.1512.00 óra között rendel a Petőfi
utca 1/a alatti rendelőben.

JANUÁR 1-TŐL A HIVATALT IS ÁT KELLETT NEVEZNI

INGYENESEN ÁRUSÍTHATNAK A MARS TÉREN

Benke utcában ébredtek elsejétől

Lehetőség a bordányi termelőknek

Mint arról már korábban is beszámoltunk, a Magyar Országgyűlés elfogadta az Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával
összefüggő módosításáról című 2012. évi CLXVII. Törvényt.
A Dr. Stágel Bence (KDNP), Csöbör Katalin (Fidesz), Németh Zoltán (Fidesz), Michl József (KDNP), Sági István (Fidesz), Kőszegi Zoltán (Fidesz), Patay Vilmos (Fidesz), Vantara Gyula (Fidesz) és Wittner Mária (Fidesz) országgyűlési
képviselők által benyújtott, és november 19-én elfogadott törvény értelmében az önkormányzat jogszabályi kötelezettsége
a Felszabadulás utca nevének megváltoztatása. A képviselőtestület legutóbbi ülésén döntött az utca átnevezéséről. Tanács Gábor polgármester elmondta: „A névváltoztatás azért
került ilyen gyorsan napirendre, mert az új önkormányzati
törvény a Polgármesteri Hivatal nevét is megváltoztatja január 1-től. Az új név Bordányi Polgármesteri Hivatal lett. A
dokumentumok, bélyegzők cseréje miatt így volt gazdaságosabb, logikusabb, hogy mind a név, mind a cím egyszerre változzon meg, hiszen a hivatal a Felszabadulás utcában található.” Szoros szavazási arány mellett a közel húsz névjavaslatból a Benke Gedeon utca nevet fogadták el a képviselők.
Benke Gedeon településünk díszpolgára, nevéhez számos a
korabeli Kistemplomtanyához, a mai Bordányhoz kapcsolódó fejlesztés fűződik. A névváltozással kapcsolatos tennivalókról a lakosság hamarosan tájékoztatást kap.

A Csongrád Megyei Agrárkamara Bordány Község Önkormányzatával együttműködve, közösen lehetőséget biztosít az
őstermelőknek, hogy 2013. február 4. és április 30. között,
hétfői napokon díjtalanul árusíthassanak a Mars téri piac
nagy csarnokában. Az árusítás feltétele, hogy a termelő rendelkezzen azokkal a dokumentumokkal és engedélyekkel,
amelyek szükségesek a piacon történő árusításhoz. Termékkör: saját tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági termékek, kivétel a hűtést igénylő tej- és hústermékek. Amenynyiben Ön élni kíván a lehetőséggel, keresse az adatkérő lapot a Polgármesteri Hivatal és a Faluház ügyfélpultjánál.
MEGALAKULT AZ ÚJ IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

Letették az esküt a képviselők
December 30-án, 17 órakor megtartotta alakuló ülését a december 14-én megválasztott új ifjúsági önkormányzat a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban. Elsőként a Választási
Bizottság számolt be a választások eredményéről, a részvételi adatokról, ezt követően pedig a megválasztott képviselők
letették az esküt. Sándor László képviselő
nem tudott részt venni az alakuló ülésen,
IDŐJÓS
várhatóan ő egyedül januárban tesz esküt.
Az ifjúsági önkormányzat mandátuma
Hétfő
2016. decemberében jár le. Jó és eredmé2°C
nyes munkát kívánunk nekik!
-5°C

GYÉMÁNT JANI BÁCSIT KÖSZÖNTÖTTÉK

Eső

Kilencedik iksz karácsonykor
December 20-án délután köszöntötte kilencvenedik születésnapja alkalmából Kiss-Patik Péter alpolgármester és Dr. Fodor Ákos jegyző Gyémánt Jani bácsit. A Benke Gedeon utcai
házban élő idős embert településünk alpolgármestere az önkormányzat nevében egy ajándékcsomaggal lepte meg, és
tolmácsolta a község lakóinak jókívánságait, falunk jegyzője
pedig a miniszterelnök által kiküldött emléklapot adta át. Jani
bácsi gyerek kora óta Bordányban lakik. A ház lakói szeretettel fogadták a vendégeket, az ünnepi koccintás után Jani bácsi
szívesen mesélt életéről, mindennapjairól. A legnehezebben a
háborúk időszakában éltek, többször behívták katonának Jani
bácsit, aki többször is csak a szerencsének köszönhetően maradt életben, sikerült megmenekülnie az orosz támadások elől. Az ideje nagy részét otthonában tölti, szereti a népdalt és a
nótát. Családtagjaira, unokáira és dédunokáira a legbüszkébb.
10 ÉVE EGYÜTT A BORDÁNYI TOLLASLABDÁSOK

Tíz éves szülinapot ünnepeltek
Jubileumi tollaslabda napot tartottak a bordányi sportcsarnokban. Az Ádám Jenő Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül működő tollaslabdázásba az elmúlt időszak alatt
több, mint 180-an kapcsolódtak
be. Az edzéseket Bálintné Kati
tartja, akinek munkáját ezúton is
köszönjük és további sikeres éveket és sok-sok fiatal sportolni vágyót kívánunk!
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