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Kerékpáros, családi programok szeptember 22-én délelőtt
Európai autómentes nap – birtokba vehetjük az új bicikliutat
Az idei évben Bordány is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét (EMH) programsorozathoz. Az EMH a fenntartható települési
közlekedésért minden évben szeptember 16-22. között megrendezett kampány, amelynek célja: ösztönözni az önkormányzatokat a fenntartható közlekedést szolgáló intézkedések bevezetésére, valamint felhívni az emberek figyelmét a gépkocsin kívüli
egyéb közlekedési eszközök használatára. Településünkön, a hét folyamán több program is
várja majd az általános iskolásokat. Így lesz többek között kerékpár szépségverseny, ügyességi kerékpárszerelő verseny, akadályverseny, valamint a biciklis közlekedés népszerűsítését célzó előadás is. Az egy hetes kampány csúcspontja a Európai Autómentes Nap, amelynek
hivatalos dátuma szeptember 22. Margot Wallström, az Európai Bizottság környezetvédelmi
biztosa 2000-ben európai kezdeményezésként indította el az Európai Autómentes Napot. Ez a
program lehetőséget biztosít a résztvevő települések számára, hogy bemutassák a környezetvédelmi problémák iránti érzékenységüket. Egy nap erejéig a helyi önkormányzatoknak lehetőségük van a települési gócpontok másik arcának megmutatására. Fontos akciókat is indíthatnak meghatározott településrészek autó- és motorforgalmának csökkentésére, bátoríthatják a lakosságot a fenntartható közlekedési formák használatára, valamint növelhetik az állampolgárok tudatosságát a választott közlekedési módok környezeti kihatásaival kapcsolatosan. A szervezők első alkalommal
várnak majd mindenkit a település „Bringásreggelijére” a faluházhoz, ahol a kerékpárral érkezőket péksüteménnyel és teával
fogják várni. Sor kerül az Európai Autómentes Nap megnyitójára, illetve óvodásoknak és általános iskolás gyerekeknek aszfaltrajzversenyre a Felszabadulás utcában, a Kossuth utca és a Petőfi utca közötti szakaszon. Ezen kívül lesz még kerékpáros felvonulás, verseny, a helyszínen pedig ugrálóvár, kötélhúzás, ugrókötélverseny, KRESZ totó, bringás bolhapiac, bringaszerviz,
bringaolajozás és sorversenyek várják majd a családokat. A programokon való részvétel, nevezés természetesen ingyenes, a
résztvevőket autómentes nap ajándékokkal jutalmazzák. A részletes program a faluban kihelyezett plakátokon, a település honlapján és a Bordány – A homokhátság szíve facebook oldalán lesz majd olvasható.
HÍVJA MEG BARÁTAIT, SZOMSZÉDAIT

Tartson Ön is Szomszédünnepet!
Bordány Község Önkormányzata az idei évben második alkalommal csatlakozott a Szomszédünnep rendezvénysorozathoz. Célja, hogy a faluban, ugyanazon a szűk területen belül, mégis egymástól
néha elszigetelten élő
emberek, akik nap,
mint nap egymás mellett szállnak be az autóba munkába induláskor, akiknek egy iskolába járnak a gyermekeik, akik ugyanabban a parkban futtatják a kutyáikat, akik minden nap
ugyanabban a boltban vásárolnak be munka után - egyszóval
a szomszédok, akik látásból már jól ismerik egymást, szót
váltsanak egymással. Szomszédünnep – az idei évben szeptember 22-én kerül megrendezésre az esemény - egy olyan
nap az évben, mikor egy közös főzés, egy nagy asztalnál elköltött vacsora, közös játékok vagy sportolás, kulturális
program vagy kertészkedés, közösségi bolhapiac stb. alkalmával kicsit jobban megismerhetjük szomszédjainkat, s ha
volt netán vitánk velük, ezeket is tisztázhatjuk. Hiszen kiderülhet, hogy anélkül, hogy ismernénk egymást, rengeteg
mindenben gondolunk hasonlót. A Szomszédünnep lényege,
hogy a kisközösségek magukénak érezzék az ünnepet, érezzék át a saját szervezés örömét, a közösség "kovácsolásának"
erejét - így a szervezésben a legnagyobb szerepe a helyi civi-

leknek és aktivistáknak van, akik a saját kisközösségükben
kezdik el szervezni az eseményt. Bármilyen lakótér részt vehet az ünnepben, hiszen utca, park, tér minden lakóközösség
közelében van. Akinek a szervezéshez segítségre van szüksége, az kérem, jelezze a Faluházban, ahol további, a szervezéshez elegendő információt tudnak adni. Reméljük, hogy együtt felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy egy kis odafigyeléssel szebbé tehetjük közös hétköznapjainkat.
HAMAROSAN FELKERÜL A KOPÓRÉTEG IS

Szeptember 22-én lesz az átadás
Napokon belül rákerül a kopóréteg a kerékpárútra. Ezt követően a padka kialakítással, az árok profilozásával, mélyítésével, az árkokat összekötő átereszek elhelyezésével foglalkozik majd a kivitelező DÉLÚT Kft. Noha már rengetegen rámerészkedtek a kerékpárút kész szakaszaira, hivatalosan az
autómentes napon lehet majd végigmenni az aszfaltkígyón,
amelyet szeptember 22-én,
a Szomszédünneppel együtt rendez
meg a bordányi Faluház. A
kerékpárútnak
a pályázati
ütemterv szerint szeptember végéig kell teljesen elkészülnie, ekkorra már a közlekedési táblák, a különböző aszfaltjelölések, korlátok is kihelyezésre kerülnek.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK INGYEN NEVEZHETNEK

Asztalitenisz verseny
Lelkes amatőrök jelentkezését várja a Bordányi Asztalitenisz
Sport Egyesület, szeptember 29. szombatra meghirdetett
amatőr asztalitenisz versenyére. Gyülekező és nevezés 8.00
órától a bordányi sportcsarnokban, a mérkőzések 9.15 órakor
kezdődnek. A versenyen 3 kategóriában lehet indulni. Gyerek
14 éves korig, ifjúsági 14 -21 év
között, felnőtt 21 év felett.
Nevezni lehet az alábbi e-mail
címen: bordanyiasztalitenisz@gmail.com, illetve a 0630/597-5126-os telefonszámon, vagy a versenyen 9 óráig. A bordányi általános iskolába járó diákok számára a nevezés ingyenes, diákigazolvány bemutatása ellenében. Nevezési díj
gyerek valamint ifjúsági kategóriában 500 Ft/fő, felnőtt kategóriában 1000 Ft/fő. A részletes versenykiírás megtalálható a
Faluházban.
A BEJELENTKEZÉSHEZ SEGÍTSÉGET NYÚJT A
FALUHÁZ

Kötelező az agrárkamarai tagság
A 2012. augusztus 1-től az agrárgazdasági tevékenységet
folytató természetes és jogi személyek (őstermelők, egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok) kötelezően az agrárkamara tagjává válnak. A tagságra kötelezett személyek a tagnyilvántartás összeállítása és működtetése érdekében szeptember
30-ig kötelesek az agrárkamarai tagnyilvántartásba bejelentkezni és 5.000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni. A bejelentkezés az agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) elérhető, elektronikusan kitölthető felületen lehetséges. A bejelentkezéshez segítség kérhető a Faluház információs pultjánál
nyitva tartási időben. A tagnyilvántartás bejelentéséhez az őstermelői igazolvány számára és az MVH regisztrációs számára van szükség!
KÁRENYHÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE

Határidő szeptember 15.
A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére szeptember 15-ig
van lehetőség, az MVH-tól kapott levélben szereplő számlaszámra kell utalni a számlavezető pénzintézettől a levélben
feltüntetett összeget.
TÍZ ÉVES A BORDÁNYI BOROSTYÁN DALKÖR

tes jubileumi kiállításának megnyitójával kezdődik. Az ünnepségen fellépnek ásotthalmi, forráskúti, mórahalmi,
ópusztaszeri, üllési és zsombói csoportok, a Bordányi Berkenye Népdalkör, valamint a Borostyán Dalkör. A program
helyszíne a Faluház színházterme, ahová mindenkit szeretettel várnak! A belépés ingyenes!
ÚJ TESTNEVELÉSTANÁR TARTJA AZ EDZÉSEKET

Folytatódik a Bozsik program
Mint arról korábban is beszámoltunk, a mindennapos testnevelés órák szeptembertől továbbra is elérhetők a tavalyi elsősök, mostani másodikosok számára. Az idei évtől a kormány
döntésének megfelelően már az új elsősök, és új ötödikesek is
minden nap mozoghatnak tanóra keretében. A sportos, egészséges életmód népszerűsítése továbbra is fontos településünk
önkormányzata számára, éppen ezért két testnevelés tanár
dolgozik az iskolában, az egyikük az alsós, a másikuk a felsős
gyerekeknek tart órákat. A Bozsik program is tovább folytatódik az intézményben, annak érdekében, hogy minél több fiatal ingyenesen tudjon sportolni. Ezt a feladatot a költséghatékonyság érdekében Retek Flórián testnevelő tanárra bízták.
Flórián a Bordány Sk játékosa, B liszensszel rendelkező edző. Korábban a KÉSZ Akadémia utánpótlás
edzője volt. Többszörös utánpótlás válogaIDŐJÓS
tott, többek között az Újpest FC, a BékésHétfő
csaba és a Makó játékosa is volt.
23°C
14°C

TOVÁBBRA IS 19 ÓRÁTÓL KEZDŐDIK

Zumba a Faluházban

Gyengén felhős

Zumba Fitness órákat tart Maricely Raquel
Fuenmayor zumba oktató, a bordányi Faluházban keddenként és csütörtökönként
19.00 órától.
A választás lehetőségét csak előrendelve tudjuk biztosítani! Megértésüket köszönjük!
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04.25. H

Májgaluska
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Pirított tészta
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Tejfölös
karalábleves
Csirkehús
leves,
cérnácska
09.19.
04.25. SZ
H

Jubileumi népzenei találkozó

Árpagyöngy
leves

A bordányi Borostyán Dalkör tisztelettel meghívja Önöket a
2012. szeptember 22-én, szombaton 15.00 órai kezdettel tar-

Tojásleves,
leves gyöngy
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Tökpüré leves,
csipetkével
Csontleves,
eperlevél
09.21.
04.25. P
H

Kedd
23°C
14°C
Zápor

Szerda

Milánói makaróni

23°C
13°C

Rakott krumpli, Debreceni kolbásszal,
csemege uborka

Derült
Tökfőzelék, rántott csirkemellel
Tepsis töltött sertésborda, burgonyapürével, kompót

Csütörtök
23°C
13°C

Csilis bab
Tejszínes zöldséges rakott tészta

Gyengén felhős

Péntek

Finom főzelék, Stefánia vagdalt

24°C
13°C

Pulykacomb-filé pörkölt tésztával,
csemege uborka
Sült oldalas, hagymás törtburgonyával,
párolt káposztával
Szezámos csirkemell-filé, kukoricás
rizzsel, cékla

Zápor

Szombat
23°C
13°C

Kapros ponty, tésztával
Csülökpörkölt körömmel, sós burgonya, vegyes vágott
Alföldi rakott metélt

Zápor

Vasárnap

Sárgaborsó
gulyás

23°C
13°C

Káposztás tészta

tandó jubileumi, az együttes 10 éves fennállásának tiszteletére rendezett népzenei találkozójára. A rendezvény, az együt-

Legényfogó
leves

Pásztorhús, törtburgonyával

Zápor

