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KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE - KÖZEL 13 MILLIÓS BERUHÁZÁS BORDÁNYBAN

Buszvárók, sebességmérés és utasbarát tájékoztatás
Közösségi közlekedés fejlesztésére kiírt „Szeged agglomerációjának és az ahhoz kapcsolódó települések közösségi közlekedésének fejlesztése” (DAOP-3.2.1/A-09-2009-0002) című pályázaton nyert támogatást a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása.
Algyő, Deszk, Szeged, Zsombó, Tiszasziget, Újszentiván konzorciumban Bordány, Forráskút, Üllés községek önkormányzatával és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel összefüggő közösségi közlekedési hálózatának összehangolt infrastruktúra fejlesztését
szeretné megvalósítani pályázat keretében. A fejlesztés fő célja a közösségi helyi és településközi buszközlekedés infrastrukturális fejlesztése. A települések a közösségi autóbusz közlekedés összehangolt infrastrukturális fejlesztését és koordinációjának
javítását tűzték ki célul, amelynek további fontos eleme a közlekedési kapcsolatok modernizációja, a közlekedési módok közti
kapcsolat erősítése. Buszöblök, megállóhelyek, váróhelyiségek, autóbusz fordulók kerülnek kialakítására, felújítására. Akadálymentesítés valósul meg, parkolók, padok, kerékpártárolók kerülnek kihelyezésre a zöldterület kialakítása mellett. Bordány esetében 16 helyszínen buszmegállóban történik majd fejlesztés. A falu bevezető szakaszain sebességmérő
tábla és komplett napelemes kresztábla kerül kihelyezésre. A Szegedre utazóknak hét megállóban buszváró kerül kialakításra paddal, szeméttárolóval és napelemes megvilágítással. Kialakításra kerül az autóbusz leszállóhely, utasbarát
tájékoztatás, feltüntetik a buszmegállóhely nevét, valamint a növénytelepítés
mellett négytagos kerékpártároló telepítésére is sor kerül. Szintén hét megállóban az Üllésre, Pusztamérgesre utazók esetében csak a leszállóhely kialakítására és a növénytelepítésre kerül sor.
A projekt összköltsége: 327.507.494 Ft, a településünkre jutó projektköltség: Szeged felé 7 buszmegálló újulhat meg jövőre
12.863.000 Ft. A kivitelezésre várhatóan 2012. első félévében sor kerül.
EGY GÖMBTUJA MARADT MEG A FALUHÁZNÁL

ISMÉT JÓ HANGULATBAN TELT A DÉLUTÁN

Ismét jelentős kárt okoztak

VI. Népzenei Találkozó

Újabb kárt okoztak falunk egyik intézményének, a Faluháznak. Hétfőn reggel megdöbbentő látvány fogadta a Faluházba érkező dolgozókat. A parkolóAz egy megmaradt tuja ban elhelyezett műkőládákból eltűntek
a gömbtuják, amelyeket a virágokkal
együtt nagy gondossággal ápoltak. A
9-nek hűlt helye maradt 10 darabból mindössze 1 maradt meg.
Az anyagi kár tízezer forint felett van.
Az intézményvezető ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.
Ismét kérjük a lakosságot, ha valaki bármilyen információt
tud az üggyel kapcsolatban, az jelezze bármelyik polgárőrnek vagy a körzeti megbízottunknak.

A Borostyán Dalkör az elmúlt hétvégén szombaton népzenei
találkozót szervezett a Faluházban. Ebből az alkalomból ellátogatott hozzánk a Mórahalmi Parasztkórus, az Üllési Estike
Dalkör, fellépett a Borostyán Dalkör, a Berkenye Népdalkör
és Citerazenekar, valamint emlékezetes előadással szórakoztattak a Bordányi Amatőr Színjátszó Kör tagjai. Miután a
zenés énekműsor véget ért, a Borostyán Dalkör vendégül látott mindenkit a Vadgesztenye étteremben, ahol jó hangulatban, kellemes zene mellett tölthette az estét mindenki. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Bordány Község Önkormányzata dolgozóinak: Tanács Gábor polgármester úrnak,
Kiss-Patik Péter alpolgármesternek, a képviselő-testület tagjainak: Balogh Ferencnek, Szilágyiné Tari Gyöngyinek, a Faluház dolgozóinak: Börcsök Roland faluház vezetőnek, Varga Veronikának, Nagyapáti Károlynénak és a Vadgesztenye
étterem dolgozóinak, valamint szponzorainknak: Zádori Imrének, Godó Antalnénak, Földi-Vágó Ferencnek, Gyuris Tibornak, Botka Istvánnak, Dudás Lajosnak, Jenei Jánosnak,
Dobó Istvánnénak, Rácz Gyulának, Csordás Zoltánnak, akik
hozzájárultak a VI. Népzenei Találkozó létrejöttéhez.

JELMEZBE BÚJTAK KICSIK ÉS NAGYOK

Halloween buli a zumbásokkal
A Faluházban 2011. október 29-én tartottuk az első zumbáshalloweenes bulit. Az alkalmat kihasználva sokan jelmezbe
bújtak, fokozva a hangulatot. A rendezvényen intézményvezetőnk köszöntötte a lelkes vendégsereget, és kívánt kellemes estét mindenkinek. Az este folyamán svédasztal várta a
vendégeket, tele számtalan finomsággal. Amikor pedig felcsendült egy-egy zumbás zene az emberek felpattantak, és
együtt táncoltak azok is, akiknek ismerősek voltak a ritmusok, és azok is, akiknek nem. Ráadásul meglepetés torta is
volt, ezzel ünnepelve, hogy egy éve vannak Bordányban
Zumba órák Maricely vezetésével. Mindenkinek, aki valamilyen formában közreműködött és segített, azoknak ezúton is
Köszönjük.

A Lónak vélt menyasszony a helyi színjátszók előadásában

A TOVÁBBTANULÁSÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZLEMÉNYE

A TÉLI IDŐSZAKBAN 17.00 ÓRÁTÓL VETÍTENEK

A befolyt pénzt a továbbtanulók kapják

Filmklub a Faluházban télen is

A Bordányiak Továbbtanulásáért Közalapítvány köszöni a
Tóth Árpád emlékére felajánlott támogatásokat. Összesen
147.400 Ft gyűlt össze, a befolyt pénzt az alapítvány céljainak megfelelően a továbbtanulók támogatására használja
majd fel a kuratórium.
FŐZŐKLUBOT INDÍT A FALUHÁZ NOVEMBER 18-ÁN

Újabb klubbal bővül a kínálat
Amikor a nyár utolsó sugarai is elhalványodnak, itt az ideje,
hogy a következő évszakra gondoljunk. Az év egyik legszebb
évszaka az ősz, amikor a csípős, hideg idő elől az otthon melege hívogat minket. Az időjárás téliesre fordulása remek alkalom arra, hogy összehívjuk a családot, barátokat, társasjátékot játsszunk a gyerekekkel, jókat beszélgessünk, miközben frissen sült sütemény illata járja át az otthonunkat, és az
asztal telis- tele van finomságokkal.
A FŐZŐKLUB remek alkalom, hogy találkozzunk, miközben fenséges ételeket kóstolhatunk meg, rengeteg új ötlettel
gazdagodhatunk, hogyan takarítsunk meg több időt, energiát
és pénzt a konyhában, miközben egészséges életmódot folytatunk. MIT FŐZZEK MA? Merül fel a kérdés a legtöbb háziasszonyban. Erre a kérdésre igyekszünk hasznos tanácsokat, ötleteket adni és közösen kitalálni gyorsan valami finomat, ami a családi asztalra kerülhet. Várjuk a háziasszonyokat, a háztartásvezetést most kezdő fiatal hölgyeket és természetesen minden érdeklődőt 2011.11.18-án (pénteken) 17.00
órakor a Faluházba. Miközben a gyerekek a Filmklubban
szórakoznak, addig az anyukák új ötleteket szerezhetnek a
mindennapi konyhai tevékenységekhez.

A téli időszakban a filmvetítések új időpontban 17 órától kezdődnek. Ezen a héten pénteken (november 11-én) az Utódomra ütök című amerikai vígjátékot vetítjük Ben Stiller főszereplésével, jövő hét pénteken (november 18-án) pedig az
Ébredj velünk című amerikai romantikus vígjáték lesz műsoron, szintén 17 órai kezdettel. Továbbra is szeretettel várjuk a
mozizni, kikapcsolódni vágyókat.
A MAI NAPON ZAJLIK AZ IDEI UTOLSÓ ALKALOM

5 csoport látogatott a Parlamentbe
A mai napon, november 11-én reggel 8.00 órakor indult útjára
az idei év utolsó Parlament-látogató csoportja. A Faluház
szervezésében zajló program keretében október 15-től öt csoportnak, összesen közel 100 bordányinak volt lehetősége egy
rövid, egynapos budapesti kirándulást tenni, melynek elsődleges célpontja a Parlament volt. Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát és legközelebb is velünk tart.
Várhatóan jövő év tavaszán is meghirdetjük Parlament-látogató útjainkat, melyre már most lehet jelentkezni a Faluház
információs pultjánál nyitva tartási időben.
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NOVEMBER 16-ÁN 18.00-KOR INDULAZ ELSŐ ÓRA

Jóga klub az Ájurvéda jegyében
A jóga szó annyit jelent: összefogni, összekapcsolni, egyesíteni. Mit kapcsolunk össze? Az emberi szellemet az isteni
szellemmel, az egyéni életerőt a kozmikus életenergia határtalan forrásával, abból a célból, hogy életünk folyamát a harmónia, a békesség, az öröm és a növekedés irányába tereljük.
Azokat az embereket szólítja meg, akik a klasszikus jóga
szellemével összhangban szeretnék megismerni és kifejleszteni a saját testükben rejlő belső energiákat. Különlegessége
abban rejlik, hogy a test látványos pozíciókba tekerése helyett egyszerű mozgásokkal dolgozik, miközben a tudatosságra, a helyes lélegzet megtanítására és a testi energiák fokozatos megismerésére helyezi a figyelmet. A finom mozgások,
a légzés és az áramló életerő ritmusainak tudatosítása olyan
alap, mely elengedhetetlen a komolyabb gyakorlatok végzéséhez. Ha ezt kikerüljük és erőszakos módon azonnal a nehezebb ászanákba fogunk, csak blokkokat hozunk létre belső
energiáink útjában. Ez viszont egy lassú, meditatív és méltóságteljes jóga, amely kezdők és haladók számára is sokat kínál, életkortól, testalkattól függetlenül. Az a magasztos út,
melynek során kapcsolatba lépünk szervezetünk belső intelligenciájával, a bennünk szunnyadó életerő kiapadhatatlan forrásával. Az ájurvéda ősi tudománya minden embert egyénileg, testtípusától függően elemez. Egészséges életmódunk kialakításában, ezért használjuk az ájurvéda által javasolt alapelveket, mert ezáltal mindig személyre szabott útmutatást
kapunk. Szeretettel vár minden érdeklődőt: Komár Mónika,
30/851965, e-mail: tundermomo@gmail.com
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