A Bordányi Napló heti hírmelléklete

2016. 7. szám

A NÉGY TELEPÜLÉST ÉRINTŐ SZENNYVÍZBERUHÁZÁS BEFEJEZÉSI IDŐPONTJA 2017-BEN VÁRHATÓ

Az aláírók türelmét kérik a települések polgármesterei
Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó polgármestere a szennyvíztársulat elnökével közösen adott ki közleményt. A közlemény
egyik fő üzenete, hogy a szennyvízberuházásra a lakosok által befizetett hozzájárulásból a beruházás végén a pénzmaradványt a
Társulat teljes mértékben visszafizeti tagjainak. A másik fontos üzenet, hogy a beruházás még nem zárult le, tehát a lakosság türelmét kérik a vezetők. A közleményt kedden juttatták el minden, a beruházásban érdekelt belterületi lakos postaládájába, és közzétették azt a települések honlapjain is. Mint ismeretes, részben pontatlan információk alapján a beruházással kapcsolatban jelenleg is folynak többek között a pénzmaradvány egészét visszakövetelő aláírásgyűjtések mind a négy településen. Az akciót
forráskúti magánszemélyek lakossági kezdeményezésként indították el, ez a kezdeményezés terjedt tovább a többi három településre is, felkorbácsolva a kedélyeket. A közlemény kiadásával a lakosság tájékoztatása és megnyugtatása a cél.
A polgármesterek felhívják a figyelmet, hogy a beruházás még folyamatban van, a pályázati szakasz is várhatóan csak 2016 második felében zárul majd le. Az ingatlanok tulajdonosai és az önkormányzatok a Társulás megalakításakor arra vállalkoztak, hogy megépítik az érintett ingatlanok csatornázását. Voltak azonban olyan
belterületi és a belterületekhez kötődő külterületi szakaszok, amelyek nem voltak a pályázatból támogatottak. Ezeknek a szakaszoknak a megépítése előkészítés alatt van, amelynek a kivitelezése
2016-ban megkezdődik. A négy települést érintő szennyvízberuházás esetében a teljes befejezési időpont 2017-ben várható. Mint arról
korábban is beszámoltunk már a Társulat 2016. január 19-i küldöttgyűlésén egyhangú döntés született arról, hogy a 2007-ben elfogadott, és azóta többször módosított érdekeltségi hozzájárulás összege
35.000
Ft-tal csökkenjen. Ezt a döntést a küldöttek a hátralévő munA pályázati szakasz várhatóan 2016 második felében zárul
kálatok várható költségének a figyelembe vételével határozták meg.
Ez az összeg azonban még nem a pénzmaradvány összege, hiszen annak megállapítására és a lakosoknak történő kifizetésére
csak a beruházás zárását követően kerülhet sor. A befizetett érdekeltségi hozzájárulásoknak a beruházásra még fel nem használt
része pedig a Társulat számláján lekötve rendelkezésre áll a még hátralévő beruházások fedezeteként.
BESZÁMOLT A POLGÁRMESTER A FALU ÜGYEIRŐL

Falugyűléssel kezdődött a tavasz
Tanács Gábor Bordány nagyközség polgármestere február
26-án, pénteken délutánra hívta össze a falugyűlést. A lakók
akár otthonról is nyomon követhették az eseményeket, hiszen
a faluház nagytermében megrendezett eseményt élőben közvetítették az interneten is. A polgármester elsőként a tavalyi
év eredményeiről beszélt. Kiemelve a csatornahálózat és a
szennyvíztisztító megépítését, a folyamatban lévő, de május
végére várhatóan befejezésre kerülő ivóvízminőség-javító
programot. Híradó részleteket láthattunk a tavalyi év pályázati sikereiről. A polgármester ezzel is a kéthetente készülő
képes beszámolókra szerette volna felhívni a lakók figyelmét, amelyet az interneten, közvetlenül a település új honlapján is meg tudnak nézni.
Az önkormányzat 2015-ben 896 millió forintból gazdálkodott, a tavalyi évet is a költséghatékony gazdálkodás jellemezte, hitelfelvételre nem került sor. Az idei fejlesztések
nagy részét az elmúlt évek takarékos gazdálkodásának köszönhetően lehet megvalósítani. Idén kerül átadásra a Petőfi
szobor. Rengeteg fejlesztés valósul meg az idei évben, többek
között a járdaépítési program, buszmegállók és a Kistemplomtanya tér fejlesztése. Szükségessé vált a Bordány-Üllés
közötti kerékpárút felújítása. A faluban található hulladékszigetek rendbetétele is megtörténik. Önerős beruházásként
két bérlakás építésére kerül sor, a Széchenyi utcában lévő
lakások mögé kerül felépítésre egy kétlakásos épület.

Az idei évben várhatóan két nagyobb jelentőségű pályázat is
benyújtásra kerül.
Már most készül az
óvoda és a bölcsődei
konyha bővítését célzó anyag és az általános iskola és a pol- A gyűlést élőben nézhették az interneten is
gármesteri hivatal fűtéskorszerűsítését célzó pályázat. Sor
kerülhet turisztikai és egyházi fejlesztésekre is.
A polgármester beszélt még a munkanélküliségi adatokról,
amelyek javultak ugyan, de még mindig magasabb, mint a
környező települések mutatói. Az idén januárban 131 fő volt
munkanélküli, ez 5,76%-os munkanélküliségi adatot jelent.
Az önkormányzat továbbra is a közmunkaprogrammal tudja
segíteni a foglalkoztatást, de közös program kidolgozásán is
dolgozik a vállalkozókkal, annak érdekében, hogy több embert tudjanak foglalkoztatni helyben.
A lakossági hozzászólásokban a szennyvízberuházással kapcsolatosan merült fel több kérdés. A szennyvízberuházáshoz
kapcsolódó helyreállítási igények is felmerültek, ezeket
azonnal továbbítja a polgármesteri hivatal a kivitelezőnek,
aki a garancia keretében kell, hogy helyrehozza a hibákat. A
munkák a jó idő beköszöntével kezdődnek majd el. A lakók
kérték a külterületi utak felújítását, szeretnének a temetőbe is
térfigyelő kamerákat. A falugyűlésről készült részletes beszámolót a www.bordany.hu weboldalon olvashatják.

ELŐADÁS AZ INTERNET HELYES HASZNÁLATÁRÓL

A MEGUNT JÁTÉKOK GAZDÁT CSERÉLHETNEK

Összevont szülői értekezlet 7-én

Baba-, gyermekruha és játékbörze

Kedves Szülők!
Ezúton tisztelettel és szeretettel hívom Önöket 2016. március
7-én 17:00 órakor tartandó összevont szülői értekezletre.
Témája: Az internethasználat helyes alkalmazása és esetleges veszélyei. Előadója: Dr. Pőcze Tünde rendőr őrnagy.
Kérdéseket a helyszínen is fel lehet tenni, de előzetesen a titkárságon is le lehet adni! Az előadást követően fogadóórát
tartunk! A téma fontosságára való tekintettel, szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Simon Zoltánné, igazgató

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is szervez a
védőnői szolgálat ruha- és játék börzét. 2016. március 5-én
16:00 órától a Faluház nagytermében kerül megrendezésre,
ahová mindenki elhozhatja a feleslegessé vált, megunt babaholmikat, kiegészítőket. Sok szeretettel várjuk a gyermekes
és gyermeket váró családokat. Eladási szándékot jelezni lehet
telefonon a védőnőknél Frank Eszternél (06 30 3381 647) és
Farkas Katánál (06 30 197 9135) lehet.
AZ EST FŐ TÉMÁJA AZ 1848/49-ES FORRADALOM

JANES ZOLTÁN PLÉBÁNOS ÚR TART TÁJÉKOZTATÓT

Felolvasóest a községi könyvtárban

Várják a szülőket megbeszélésre

2016. március 9-én, szerdán 16:00 órai kezdettel a Községi
könyvtárban felolvasó-estet szervezünk, melynek fő témája
az 1848. március 15-i forradalom lesz. Kérjük, hozza magával kedvenc versét vagy prózarészletét, melyet felolvashat,
vagy elmondhat. Várunk szeretettel minden irodalmat kedvelőt felolvasóként és hallgatóként is.

Kedves Szülők!
Ezúton szeretettel meghívjuk iskolánkba egy beszélgetésre
abból az alkalomból, hogy gyermekük a 2016/17-es tanévben
1. osztályos tanulmányait megkezdi. A megbeszélés időpontja: 2016. március 8. (kedd) 16:30. Az első napirendi pont
kertében a erkölcstan/hit- és erkölcstan oktatás szervezésével
kapcsolatosan tájékoztatót tart Dr. Janes Zoltán Plébános Úr.
Helyszín: Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bordány, 6-os tanterem. Gyermekük részére foglalkozást tartunk. Szeretettel hívjuk és várjuk a leendő első osztályos tanulókat és Szüleiket!
Simon Zoltánné, igazgató

BORDÁNY-ÜLLÉS DERBI VASÁRNAP MÓRAHALMON

Kezdődik a fociszezon
A hétvégén kezdetét veszi a tavaszi szezon a
megyei II. és III. osztályú labdarúgó bajnokságban. A nyitófordulóban a megye III-as
Bordány II március 5-én, szombaton 14.30tól a Zákányszék ellen idegenben játszik,
míg a megye II-es felnőtt együttes március
6-án, vasárnap 14.30-kor Mórahalmon (!), a
Móra dombi műfüves pályán kezd az Üllés
ellen. Szeretnék, ha a homokháti derbin minél többen biztatnák, támogatnák a bordányi
focicsapatot, ezért a mérkőzésre ingyenes
lesz a belépés!
Szurkolj a helyszínen, hajrá Bordány SK!

A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE: 2016. MÁRCIUS 30.

Általános iskola igazgatói pályázata
Az Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására. A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30. Részletes pályázati kiírás megtalálható a
kozigallas.gov.hu és a www.bordany.hu oldalalakon.
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1848/49-ES ÜNNEPSÉG A FALUHÁZ NAGYTERMÉBEN
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Megemlékezés és szoboravató
A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

Bordány Nagyközség Önkormányzata szeretettel hívja és
várja a település lakóit az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc emlékére szervezett ünnepségére, melynek
időpontja március
15. kedd délután
16:00 óra, helyszíne
a Faluház színházAz ünnepi műsort a Faluházban tartják
terme. Az ünnepi
műsorban közreműködik az Ádám Jenő Általános Iskola
harmadik osztálya, a Borostyán Dalkör, valamint az 1848/49es Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület
Bordányi Szakasza. A Petőfi és a Benke Gedeon utca sarkán
leleplezésre kerül a Bánvölgyi László szobrászművész által
megformált Petőfi szobor. Bordány Nagyközség Önkormányzata, valamint a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat itt helyezi majd el az emlékezés koszorúit.
Jöjjön el Ön is, emlékezzünk együtt a forradalom és szabadságharc hőseire!
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