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ÚJ PARKOLÁSI ÉS FORGALOMIRÁNYÍTÁSI REND IS ÉLETBE LÉP A NOVEMBERI ÜNNEPEKRE

Október végéig kiépül a kamerarendszer a bordányi temetőben
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete még nyáron döntött úgy, hogy az időszakosan előforduló sírlopások, vagy rongálások megelőzése érdekében egy több kamerából álló rendszert épít ki a bordányi temetőben. A tervezési és előkészítési szakasz lezárult, a tényleges munkálatok pedig már múlt héten megkezdődtek. Először a vezetékek elhelyezéséhez szükséges árok kiásása történt
meg, de ezzel párhuzamosan már folyamatosan készülnek azok az oszlopok,
melyek a temető több pontján kerülnek kihelyezésre. A cél az, hogy az október
végétől a temetőbe érkező megemlékezők már biztonságosan, a fentebb említett kellemetlenségektől mentesen tudjanak családjukkal kilátogatni szeretteikhez. Az önkormányzat a kivitelezési munkálatok alatt kéri a lakosság türelmét, együttműködését, hiszen közös érdek, hogy a beruházás megvalósuljon.
A kamerarendszer kiépítésével egyidejűleg új parkolási és forgalomirányítási A vezetékek elhelyezéséhez szükséges árok már elkészült
rend is életbe lép a bordányi temetőnél. A Petőfi utcáról kiérkezve az első kapunál behajtani tilos tábla kerül kihelyezésre, a megemlékezőknek a második,
ravatalozóhoz közelebbi kapunál lesz ezentúl lehetőségük bejutni a területre. A cél az, hogy könnyebben lehessen közlekedni a
temető környékén Mindenszentek és a Halottak Napja alkalmával is. Szintén fontos új információ, hogy parkolni a ravatalozó
melletti üres területen lesz célszerű, amellyel könnyebben elkerülhetőek lesznek az esetleges torlódások és fennakadások.
2190 MÉTER HOSSZAN ÉPÜLHET ASZFALTOS ÚT

Útépítési program indulhat Bordányban
Bordány Nagyközség Önkormányzata az elmúlt években zajló csatornázási és ivóvízminőség-javító munkálatokkal egyidejűleg folyamatos előkészítő munkát végzett azzal kapcsolatosan, hogy szilárd útburkolattal nem rendelkező utcákban
is a következő években megindulhasson egy helyi szintű, a
lakosság együttműködésével megvalósuló útépítési program.
A projekt megvalósításához önkormányzati forrás mellett pályázati forrásra, és lakossági befizetésre is szükség lesz, ezért
most, hogy a szennyvíz-beruházás sikeres lebonyolításának
köszönhetően jelentős pénzmaradvány keletkezett, melyet a
bordányi családok hamarosan megkapnak az önkormányzat
újabb fejlesztést szeretne indítani.

A település 13 utcájában kerülhet sor portalanított út kiépítésére

Az önkormányzat javasolja azoknak a lakosoknak, akik
olyan utcában laknak, ahol még jelenleg nincs aszfaltburkolat, hogy a hamarosan a csatorna beruházásból visszakapott
összeget, vagy annak egy részét helyezzék el tartós betétben
vagy lakáskassza megtakarításban. Így amikor az útépítés
kapcsán szükségessé válik a lakossági közmű-fejlesztési hozzájárulás befizetése, ez egyik lakónak se okozna gondot, hiszen a pénzösszeg a rendelkezésre áll.
Az önkormányzat megkezdte a tárgyalásokat a lakáskasszákkal annak érdekében, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tudják
ajánlani az érintett lakosoknak. Ezzel kapcsolatosan az önkormányzat fórumot szervez 2016. október 19-én, szerdán 17.30 órára a Bordányi Faluházba, ahol az érintettek
megbeszélhetik a részleteket, illetve a lakáskasszák tájékoztatást adnak ajánlatukról. Bordányban 13 utcában vagy annak
egy részén, 107 lakóház előtt összesen 2190 méter hosszú

szakaszon (Alkotmány tér, Bartók Béla utca, Benke Gedeon
utca, Deák tér, Építő utca, Hunyadi tér, Juhász Gyula utca,
Liszt Ferenc utca, Móra utca, Október 23-a utca, Park tér,
Széchenyi utca, Toldy utca) nincs még portalanított út, a lakossági igényfelmérést követően kezdődik meg a tervezés
annak érdekében, hogy amint kiíródik útépítésre pályázat, az
önkormányzat azonnal be tudja azt majd nyújtani.

BIZTONSÁGOS ÉS KORSZERŰ LESZ A FŰTÉS

Megújulnak a kazánok a bérlakásokban
A napokban kezdődnek meg a Széchenyi utcai bérlakásoknál
a kazáncserék. Bordány Nagyközség Önkormányzata legutóbbi testületi ülésén döntött a fejlesztés megvalósításáról,
hiszen a jelenlegi nyílt égésterű kazánok egyrészt már nem
kellő hatékonysággal és biztonsággal üzemeltek már az elmúlt időszakban. Az épületek egyébként még tizenöt éve,
2001-ben sikeres pályázatnak köszönhetően épülhetett öt darab, összesen tíz fiatal pár számára alkalmas bérlakás Bordányban. Az elmúlt időszakban már több, mint harminc család élt evvel a lakhatási lehetőséggel, amely az építkezés befejezéséig vagy akár egy ház vásárlásáig megfelelő életteret
biztosít. Az önkormányzat 2014-ben nyílászárók cseréjével,
míg most a fűtési rendszer felújításával korszerűsíti az épületeket. A jelenlegi lakókkal egyeztetve, még október hónapban
befejeződik a munka, így az idei fűtési szezon elején már
használható lesz az új rendszer. A beruházás összértéke valamivel több, mint négy és fél millió forint, amelyet az önkormányzat saját forrásából biztosít.
„Az egymásra épülő felújításoknak és fejlesztéseknek köszönhetően most a bérlakásaink újulnak meg. A tíz önkormányzati
bérlakásban megvalósuló kazáncserét követően sem áll meg
a munka, a közeljövő tervei között szerepel új bérlakások építése is. Az engedélyes tervek elkészültek, jövő nyárra szeretnénk legalább egy bérlakást átadni. Az építkezés önerőből
valósul majd meg, a szükséges pénz a bérlakás számlán rendelkezésre áll.“ - mondta el Tanács Gábor, Bordány Nagyközség polgármestere.

programjuk külön erre a célra jött létre. Eddig mindösszesen
123,36 tonna papírt gyűjtöttek össze, és ezzel 1480 termetes
fa életét mentették meg. Masir Norbert ifjúsági polgármester
köszönetet mondott a gyűjtésben résztvevőknek, és mindazoknak, akik az otthon felgyülemlett papírt beszállították a
gyűjtőpontra, vagy kirakták a házak elé. Az ifjúsági polgármester elmondta, a papír árát a még hátralévő idei programjaik megvalósítására fordítják, várhatóan az idei választásokkal összefüggésben megszervezendő eredményváró, és a karácsonyi vásár lesz az, amelyre a legtöbb pénzt költik, erről az
ifjúsági önkormányzat dönt következő ülésén.

A KÉRDŐÍVEK NOVEMBER 8-IG TÖLTHETŐEK KI

Tájékoztatás a népesség-összeírásról
A Központi Statisztikai Hivatal 2016. október 1-ei eszmei
időponttal népesség-összeírást, más néven mikrocenzust tart,
mely két népszámlálás között követi nyomon a társadalmi folyamatokat, a naprakész információk érdekében.
A mikrocenzusban a lakosság mintegy 10-a érintett, a kiválasztott lakásban élők számára az összeírásban való részvétel
törvény által előírt kötelezettség. A kérdőívek október 10-től
november 8-ig számlálóbiztosok segítségével tölthetőek ki.
Kérjük, együttműködésükkel segítsék az összeírás lebonyolítását, fogadják bizalommal Frank Eszter és Simon Mihályné
számlálóbiztosokat.
Dr. Fodor Ákos, jegyző

„HARAPOTT“ ALMA JÁR AZ ÉRDEKLŐDŐKNEK

Steve Jobs Nap október 14-én a BIIP-ben

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT A FORRADALOM HŐSEIRE

A Bordányi Ifjúsági Információs Pont (biip) által szervezett
program célja az, hogy ezen a világnapon Bordányban is
megemlékezzenek az Apple cég korábbi vezérigazgatójáról.
Steve Jobs 2011-ben hunyt el, de a rajongók alig néhány órával halála után elkezdték szervezni a Facebookon és az esemény köré összerakott weboldalon a Steve Jobs-emléknapot.
A Facebook csoport tagjai október 14-én profilképük Steve
Jobs portréra cserélése mellett Jobs öltözékének viselésével
emlékeznek az Apple-vezérre. Így tesznek pénteken a bordányiak is. Jobs rendszeresen fehér teniszcipőIDŐJÓS
ben, kopott kék farmerben és fekete garbóban jelent meg nyilvános fellépésein. A biip
Hétfő
pénteken 15:00 órától vár mindenkit, aki a
12°C
fenti öltözetben jelenik meg, azt egy „hara6°C
pott“ almával várják majd, továbbá 19:00
Zápor
órától egy izgalmas film összeállítást is
megnézhetnek az érdeklődők.
Kedd
Mindenszentekre csokros krizantém
kapható.
12°C
5°C
Érdeklődni: Takács Gyuláné
6795 Bordány, Petőfi u. 80.,
Gyengén felhős
Tel.: 30/357-6459

Megemlékezés 1956. október 23-ról
Bordány Nagyközség Önkormányzata és a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat az Ádám Jenő Általános Iskolával együtt megemlékezést tart 2016. október 21-én, pénteken délután 14.30 órától az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. Az ünnepi műsort a
sportcsarnokban tartják, majd azt követően a Deák téren kerül sor az emlékezés virágainak, mécseseinek elhelyezésére.
Mindenkit szeretettel várnak, emlékezzünk együtt a 1956-os
forradalom hőseire.
2017 JANUÁRJÁTÓL LEHET MAJD BENYÚJTANI

Hamarosan újra Fiatal gazda pályázat
Nemsokára megjelenik a fiatal gazdákat segítő támogatási
felhívás, a kérelmeket várhatóan 2017 januárjától lehet benyújtani. Mindenki pályázhat, aki még nem töltötte be a 41.
életévét a kérelem benyújtásakor, és már rendelkezik életképes üzemmérettel (min. 6000 STÉ). A jelentkezéshez hat hónapnál nem régebbi egyéni vállalkozói regisztráció szükséges, vagy meglévő cégben kizárólagos cégtulajdonosként,
ügyvezetőként legyen nyilvántartva a jelentkező. Az elnyerhető összeg: 40 ezer euró, melynek 75%-a előlegként igényelhető.

10.17.
04.25. H

Karfiol leves
tejfölös
galuskával

A
1

2 Szemes
bableves

Mozgáskorlátozott csoport friss hírei
Kedves Csoporttársak!
A következő csoportgyűlésünket 2016. október 19-én tartjuk,
ahol megünnepeljük „Mindenki Névnapját“. Fogadóóra október 27-én, csütörtökön lesz megtartva egyéb okok miatt!
Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, számítunk a megjelenésükre! Szeretettel és tisztelettel:
Árva Zoltánné csoporttitkár h. Zádori Lajosné
KÖSZÖNIK A RENGETEG FELAJÁNLOTT PAPÍRT

Ötvenhat fát mentettek a bordányiak
A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat hétvégén
szervezett papírgyűjtő akciójával sikerült közel öt tonna
(4660 kg) papírt összegyűjteni a lakosságtól. A számítások
szerint az újrahasznosításnak köszönhetően ezzel a bordányiak 56 termetes fát mentettek meg a kivágástól. Mivel a papírgyártás is sokkal kedvezőbb, ha újrahasznosított papírból készítenek újat, 150 köbméter vizet és 1305 liter kőolajat is sikerült megspórolni. A GYIFÖ megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet a környezet védelmére, az életTÉR elnevezésű

A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

OKTÓBER 19-ÉN TARTJÁK MINDENKI NÉVNAPJÁT

10.18.
04.25. K
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Vegyes
zöldségleves

A
1

2 Tejfölös
burgonyaleves
10.19.
04.25. SZ
H

1 Tarhonyaleves
Zöldséges

2 árpagyöngy
leves

10.20.
04.25. CS
H

1

Csontleves
eperszalag
tésztával

1

Sertés
raguleves

2 Jókai bableves

13°C
4°C

Betyáros (kolb., hagy., f. szalonna, sajt) töltött

B szelet rántva, pirított burg., vegyes vágott
filé pörkölt tésztával,
C Pulykacomb
cékla
A Palócos aprópecsenye, cékla

Derült

Csütörtök
13°C
4°C

Gombás hagymás tarja,

B törtburgonyával, házi vegyes
C Rántott csirkecomb rizi bizivel, kompót

Derült

Kelkáposzta főzelék sertéspörkölttel,

Péntek

Rántott pontyfilé vajas petrezselymes

14°C
5°C

A müzli szelet

B burgonyával, káposztasaláta
csirkemell csőben sütve,
C Ananászos
barackos rizzsel

Csirkemájkrém. töltött sertéssz. rántva,

A petr. törtburgonyával, majonézes céklas.

Gyengén felhős

Szombat
15°C
5°C

Mozarellás csirkemell szeletek,

B joghurtos saláta ágyon
Magyaros
2 zöldborsó leves C Vadas sertésszelet zsemlegombóccal
10.21.
04.25. P
H

Szerda

sertéssülttel, tört
A Paradicsommártás
burgonyával

A Diós metélt
palacsinta rántva,
B Sonkás
tartármártással, petrezselymes rizzsel
C Csirkecomb paprikás, tésztával

Zápor

Vasárnap
15°C
6°C
Szitálás

