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AZ IDEI ÉVBEN IS JÓTÉKONYSÁGI CÉLOKAT TÁMOGATHATUNK HÉTVÉGENTE

Adventi hétvégék és karácsonyi vásár a piactéren
A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat kezdeményezésére, az idei évben immáron harmadik alkalommal, advent
minden vasárnapján jótékonysági karácsonyi vásárt szerveznek Bordányban, a piactéren és az árubemutató csarnokban. A
Faluház és az Egérház Alapítvány által is támogatott négy hétvégés rendezvényre a tervek szerint az általános és alapfokú
művészeti iskola növendékei valamint a helyi népdalkörök készülnek rövid karácsonyi műsorral, az ifjúsági önkormányzat
tagjai forralt borral és teával, valamint az elmúlt évekhez hasonlóan további meglepetésekkel kedveskednek a kilátogatóknak. A
tervek szerint a civil szervezetek és az iskola osztályközösségei jótékonysági vásárral fogadják a bordányiakat, akik a
vásárban elköltött minden forinttal programokat támogathatnak. Újdonság az elmúlt évekhez képest, hogy bögrét
bárki hozhat a rendezvényre – természetesen vásárolni is lehet
majd a helyszínen –, fizetni a forraltbor és a tea fogyasztás után
kell majd. A helyszínen működik majd egy „tallérváltó”,
amellyel fizetni lehet a vásárban, 50 forint fog 1 tallért érni.
Egy két deciliteres bögre tea egy tallérba kerül, míg egy két
deciliteres bögre forralt bort 2 tallérért vásárolhatnak a kilátogatók. Minden elköltött tallérral a korábbi évekhez hasonlóan fontos célt támogathatunk. Első évben az ifjúsági szálláshelyet, tavalyi évben a kondi- és fittneszterem kialakítását, míg az idei célról hétvégi ülésén dönt az Ifjúsági Önkormányzat. A
részletes, a négy hétvége programját tartalmazó cikket a Bordányi Hírek következő számában olvashatják. Jöjjön el Ön is
családjával, barátaival együtt! Beszélgessenek, érezzék jól magukat a karácsonyi forgatagban! Találkozzunk november 27-én a
piactéren!
A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ A TÉMA

MÁRTON NAPI MULATSÁG VOLT A FALUHÁZBAN

Közmeghallgatást tartanak

Lúdlábas lakomát ültek

A képviselő-testület legközelebbi rendes ülését, közmeghallgatás keretében november 24-én, csütörtökön 17 órától tartja a Faluházban. A napirendi pontok között szerepel az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása,
tájékoztató a 2011. évi önkormányzati költségvetés három
negyedéves teljesítéséről, és a családi napközi ellátási
rendszer átalakításáról szóló döntés meghozatala. Ezen kívül
sor kerül még az Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának, és Szervezeti Működési Szabályzatának módosítására, az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló
rendelet megalkotására, a társulások tevékenységéről szóló tájékoztatóra. Döntenek a képviselők a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása keretében 2012. évben megvalósuló startmunka mintaprogramról, továbbá sor kerül a lakóhely környezeti
állapotáról szóló beszámolóra, a település Környezetvédelmi
Programjának elfogadására és a településrendezési tervvel
kapcsolatos döntések meghozatalára. A részletes napirendi
pontok megtekinthetőek a település honlapján és a Polgármesteri Hivatal hírdetőtábláján. Az ülés nyilvános, sok szeretettel várnak mindenkit.

Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik! Ezzel a mondással nyitotta meg Börcsök Roland intézményvezető, 2011.11.12-én szombaton a Márton napi libalakomát
és mondott pohárköszöntőt a
vacsora előtt a mulatságon
résztvevőknek. A közel 60 fős
társaság előzsűrizte a „FESS
LIBÁT!“ pályázatra beérkezett
40 pályaművet. Az öt legtöbb
szavazatot kapott liba felkerül
Bordány hivatalos Facebook oldalára, ahol ez év november 25ig lehet szavazni az alkotásokra,
és a legtöbb szavazatot begyűjtő
liba alkotója vásárlási utalványban részesül. A libasült és a lúdláb desszert után, az est folyamán tombolasorsolásra is sor
került. A fődíj egy élő liba volt, amelyet Frank Kügler ajánlott
fel. A hajnalig tartó mulatozáshoz a talpalávalót Börcsök Beáta és Kovács Gábor szolgáltatta. Bízunk benne, hogy a hagyományteremtő céllal elindított rendezvényünkre az elkövetkezendő években még többen ellátogatnak. A rendezvény
fő támogatói: Bali Aktív Kft., Maróti Cukrászda Bordány.
További támogatók: AGRO-FLUVIUSZ Kft., Arany Vegyes, Jupi Festék Iparcikk, Kovácsné Csernus Mónika, Kovács Imréné, Margaréta Virág-Ajándék üzlet, Nektarin ruházat, Veres Gáborné.

EGYÜTT UGRÁLA CSALÁD!

Játékvásáros családi délelőtt
Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár
keretein belül működő Biztos Kezdet Klub családi délelőttöt
szervez, 2011. november 26-án szombaton 10.00 órai kezdettel „Együtt ugrál a család!” címmel a Tornateremben. Minden
családot várunk egy kis ugrálásra. A Tornateremben felállításra kerül az ugrálóvár, trambulin és minden eszköz,
amellyel ugrálni lehet. A rendezvényre a ruzsai Baba-Mama
klub tagjai is ellátogatnak. Az ünnepek közeledtével ezen a
délelőttön játékvásárra is sor kerül, a megunt vagy már nem
használt játékokat lehet értékesíteni. További információt a
programmal és a játékvásárral kapcsolatosan a Faluházban,
nyitva tartási időben, illetve Kálmán Kamillánál a 30/25718-64-es telefonszámon lehet kérni. Sok szeretettel várunk
minden családot.
ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS NOVEMBER VÉGÉN

Ötórai teadélután a könyvtárban
Kellemes időtöltésre invitáljuk az irodalom kedvelőit. A szokásoknak megfelelően ebben a hónapban is a Bordányi
Könyvtárban rendezzük meg a teadélutánt. Mindenkit
szeretettel várunk 2011. november 26-án, szombaton 17
órára. Ez alkalommal a téma, az előttünk álló ünnepi készülődés.
NOV. 15-IG LEHETETT LEADERRE PÁLYÁZNI

Nyolc célterületre pályázhattak
A LEADER pályázatok benyújtása két fordulóból állt:
Első körben a pályázni kívánó ügyfeleknek ún. projekt
adatlapot kellett benyújtani, melyet a
Helyi Bíráló Bizottság (HBB) vizsgált,
hogy a tervezett tevékenység illeszkedik-e a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához. Amennyiben a tervezett fejlesztés illeszkedik, az adott pályázó támogató határozatot kapott
a Helyi Bíráló Bizottságtól. A HBB támogatói határozattal
rendelkező ügyfeleknek 2011. október 1-től november 15-ig
volt lehetőségük elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
benyújtaniuk pályázataikat. Három jogcímen belül (rendezvény, közösségi célú fejlesztés, vállalkozás alapú fejlesztés) összesen nyolc célterületre volt lehetőségük pályázni
az ügyfeleknek, melyek a következők:
1. Települési rendezvények és táborok támogatása, 2. Kulturális értékek megőrzése és megismertetése, 3. Helyi civil és
polgárőr szolgáltatások fejlesztése, 4. Bemutató gazdaságok
támogatása, 5. Települési média fejlesztése, 6. A Déli Napfény Nonprofit Kft. tervezési területén innovatív megoldások
támogatása, 7. Helyi termékek forgalmazásához illő terméktér kialakítása, 8. Helyi termékek, szolgáltatások fejlesztése. A Déli Napfény Nonprofit Kft. által meghirdetett
nyolc célterületre 55 projekt adatlap érkezett be a pályázóktól.

a tizennegyedik helyről várta a találkozót. A tabellán elfoglalt
helyek közti különbség a pályán is megmutatkozott. Nem
kellett sokat várni a hazai szurkolóknak az ünneplésre, Füleki
Gábor már a negyedik percben megszerezte a vezetést, 1-0.
Amilyen gyorsan jött az első, úgy jött a második bordányi
találat is. Ruzsinszki Ferenc tíz perc elteltével egy baloldali
beadás után talált a vendégek kapujába, 2-0. A kétgólos
vezetés tudatában se állt vissza Bordány, sorra alakította ki
helyzeteit. Szentmártoni Csaba az első félidő derekán
megszerezte a harmadik hazai találatot, 3-0. Az eredmény a
félidőig nem változott, a Tanárképző csapata gólszerzési
lehetőséget nem tudott kialakítani az első játékrészben. A
második félidő úgy kezdődött, mint az első. Tíz perc sem telt
még el, amikor Ruzsinszki megduplázta góljai számát, az eredmény már 4-0. A középkezdés után pár perccel szöglethez
jutott a hazai csapat. Kasza Ferenc beadása után Szentmártoni
nagyszerűen lőtte ki a hosszút, ezzel már ő is két gólnál tartott, 5-0. A vendégcsapat teljesen maga alá került, edzőjük
cserékkel próbált frissíteni, és megszerezni a becsületgólt. A
gól jött is, de nem vendégoldalon, hanem ismét bordányi
részről. Kovács Sándor lövése megpattant, így védhetetlenül
került a hálóba, 6-0. Az utolsó negyedórában már nem esett
több találat, Bordány szervezett és jó játékkal otthon tartotta
mindhárom pontot.

IDŐJÓS

2011. november 25.
péntek 17.00 óra

+8 °C
-3 °C
Gyengén felhős

FILMKLUB A
FALUHÁZBAN

A BELÉPÉS
INGYENES!

Kedd
+8 °C
-2 °C
Közepesen felhős

Szerda
+7 °C
-2 °C
Közepesen felhős

Csütörtök
+7 °C
-1 °C
Erősen felhős

04.25. H
11.21.

Rizses hús, csemege uborka

Tejfölös
burgonyaleves

Csirkemell-filé sajtmártással, tészta

Péntek

Tejes sertésszelet burgonyapürével,
kompót

+6 °C
-1 °C

11.22. K

Zellerkrém leves
csipetkével
11.23. SZ

Alföldi leves

Pörkölt rostélyos tarhonyával, vegyes
vágott
Sárgaborsó főzelék sült Debrecenivel,
gyümölcs
Csirkecomb-filé rántva, mazsolás
rizzsel, cékla

GÓLGAZDAG SIKER A TANÁRKÉPZŐ ELLEN

11.24. CS

Jövő hétvégén rangadó Üllés ellen

Csontleves
cérnácskával

A Csongrád megyei labdarúgó másodosztály tizennegyedik
fordulójában csupa nagyarányú győzelem született. A
bordányi csapat a vasárnapi játéknapon az USC Tanárképző
csapatát látta vendégül. Bordány a harmadik, ellenfele pedig

Hétfő

11.25. P

Nyírségi
gombócleves

Erősen felhős

Szombat
+6 °C
-1 °C

Afrikai harcsafilé paprikás, galuska

Szitálás, gyenge eső

Ormánsági töltött dagadó hagymás
törtburgonyával, almapaprika

Vasárnap

Tojásos tészta, fejes
saláta
Máglyarakás

Csülökpörkölt
sósburgonyával,
kovászos uborka

+6 °C
-2 °C
Szitálás, gyenge eső

