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A Bordányi Napló heti hírmelléklete

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 negyedik 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 bögreárusításra
az idei évben nem kerül sor. Ezt
mindenkinek magával kell hoznia rendezvényre. Fizetni a forraltbor és a tea fogyasztás után
kell majd. A helyszínen működik
majd egy „tallérváltó”, amellyel 2011 advent első vasárnapján is sokan kilátogattak és jótékonykodtak
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, második évben a kondi- és fitneszterem kialakítását, tavalyi évben ifjúsági programokat, míg az idei célról a december 14-én megválasztandó új ifjúsági önkormányzat dönt majd. Az adott hétvége részletes programjait a hétvégenként
megjelenő Bordányi Hírek következő számaiban olvashatják.
Jöjjön el Ön is családjával, barátaival együtt! Beszélgessenek, érezzék jól magukat a karácsonyi forgatagban! Találkozzunk december 2-án a piactéren!
NAPELEMES VILÁGÍTÁS A MEGÁLLÓKBAN

„OLVASÓINK KÉRDEZTÉK”

Elhelyezésre kerültek a buszvárók

Miért nem lesznek buszöblök?

Jó ütemben halad a külterületi buszvárók építése. A kivitelező Délút Kft. a mai napon rakta helyre a „Puszta” típusú buszvárókat az Üllés-Szegedi oldalon. A pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés keretében az egyik oldalon a kibetonozott
és bazaltbetonnal megerősített területre buszvárók, kerékpártárolók, szemétgyűjtők, padok és kerékpártámaszok kerülnek elhelyezésre. A
másik, a Szegedről érkező oldalon padok,
szemétgyűjtők és kerékpártárolók lesznek
majd kialakítva. A felszálló oldalon napelemekkel táplált világítás is felszerelésre kerül, így az esti órákban is észlelhető lesz,
ha utas várakozik a
megállóban.
„Puszta” típusú buszváró az Üllés-Szegedi oldalon Minden külterületi
megállóban növénytelepítésre is sor kerül majd.
A beruházás a Szegedi kistérséggel közösen valósul meg, a
kivitelezőnek legkésőbb december 31-ig kell befejeznie a
munkát.

„Miért nem lesznek buszöblök?“- tették fel a kérdést a település
közösségi oldalán. A válasz nagyon egyszerű is lehetne: mert
ekkora fejlesztésre nem volt pénz. Az mellett, hogy mindez igaz,
hiszen egy-egy ilyen öblöt több tízmillióért építenek meg, nem
beszélve a járulékos költségekről, a valóságban ennek más okai
is vannak.
Tanács Gábor polgármester, kérdésünkre a következőket válaszolta: „Nagyon sajnálom a buszöblöket, közlekedésbiztonsági
szempontból mindenképpen nagy előrelépés lett volna a megépítésük. A Szegedi Kistérséggel közös pályázathoz Bordány és Üllés később csatlakozott, a korábban elkészített terveket kellett
gyorsan beadni, amelyek akkoriban nem tartalmaztak buszöböl
építést. Mindez 2009 környékén, még nem az én időmben történt.
A tervek módosítására egy pályázati folyamat közben már nincs
is mód, ráadásul a kerékpárút miatt a buszöblöknek sok esetben
nem is maradt volna hely a szabványok miatt. Itt a magántulajdonból kellett volna földterületet vásárolni, ezeket kiméretni, átvezettetni. Módosítani kellett volna a kerékpárút terveit is, ami
azzal járt volna, hogy határidőre nem sikerült volna beadni a pályázatot, tehát most kerékpárutunk sem lenne. Döntést kellett
hozni, és a legbiztosabbra mentünk” – mondta el a településvezető. Felmerül a kérdés, hogy a szegedi úton megépült buszöblök
miatt lesz-e valaha kerékpárút, mert a hely ott is eléggé szűk, néhol házak lesznek útba. Erről a szegedi polgármestert kérdezzük
majd.

BESZÁMOLT MUNKÁJÁRÓL AZ ITI

10 ÉVES SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE A BASZK

Kiemelt téma volt a költségvetés

Kukás Gurut adták elő színjátszók

Bordány Község Önkormányzatának képviselő-testülete soron következő testületi ülését 2012. november 29-én, csütörtökön 17 órától tartotta a Faluházban. Az ülésen elsőként
Tanács Gábor polgármester számolt be a két képviselő-testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről, valamint tájékoztatta a képviselőket és az érdeklődőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat bizottságainak döntéseiről.
A tanácskozás fő témája volt a 2012. évi önkormányzati költségvetés három negyedéves teljesítésének értékelése, illetve
a település 2013. évi költségvetési koncepciójának megvitatása és elfogadása volt. Ezt követően az elmúlt testületi ülésen
elfogadott, időközben az Alkotmánybíróság által alaptörvény
ellenesnek ítélt, a tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásáról, és e magatartások elkövetőivel szemben alkalmazható szankciók kiszabásának szabályairól szóló rendelet
hatályon kívül helyezésére került sor.
Döntöttek a képviselők Bordány Község közbiztonságát javító intézkedések bevezetéséről, beszámolót hallgathattak meg
a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 kódszámú Mórahalom és
Térsége Ivóvízminőség-javító program megnevezésű projekt
megvalósulásáról, módosították az önkormányzat valamint
Bordány Közbiztonságáért Közalapítvány között létrejött
kölcsönszerződést. A DAOP 2.1.1 azonosítószámú „ŐsBordány régészeti park és szarmata falurekonstrukció” elnevezésű pályázat megvalósításához kapcsolódó pénzügyi teljesítések engedélyezését is tárgyalták a képviselők, és elfogadtak egy szándéknyilatkozatot a Bordány- Szeged között
megépült kerékpárút ingatlanának ingyenes tulajdonba vételéről.
A testületi ülést két beszámoló zárta, az egyik a lakóhely környezeti állapotáról szólt, míg a másik az Intézmény-fenntartási és Településüzemeltetési Intézmény (ITI) tevékenységéről adott részletesebb tájékoztatást.
A következő, évzáró testületi ülésre december közepén kerül
sor, ahol várhatóan döntenek a közszolgáltatások jövő évi díjairól is.

10 éves születésnapját ünnepelte a hétvégén a Bordányi Amatőr Színjátszó Kör (BASZK). A jubileum alkalmából a társulat új szereposztással adta elő a Kukás Guru című darabot,
amely ismételten elnyerte a bordányi publikum tetszését, így
a darab végén nem maradhatott el a vastaps sem! Gratulálunk
a szereplőknek és köszönjük a közönségnek, hogy ennyien
részt vettek ezen az eseményen!

Az amatőr színészek nagy örömmel fogadták a közönség tapsát

SEGÍTSEN LEGKÖZELEBB ÖN IS!

Harmincöten adtak vért
2012. november 20-án, kedden szervezett véradást a Magyar
Vöröskereszt a bordányi Faluházban, ahol harmincöten adtak
vért. Köszönet minden véradónak, hiszen ez
IDŐJÓS
által embereken segíthettek. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a térítésmenHétfő
tes véradás szervezésében. A biztonságos
3°C
hazai vérellátáshoz évente több mint 430 e-2°C
zer egység vérre van szükség. Ehhez évente
közel fél millió önkéntes embertársunk vér- Közepesen felhős
adományát, önzetlen segítségét várják beteg
Kedd
embertársaink. Fontos tudni, hogy a véradás
egyben szűrővizsgálat is. A nők évente
2°C
négyszer, férfiak évente ötször adhatnak
-3°C
vért. Két véradás között minimum 56 nap- Közepesen felhős
nak kell eltelnie.
12.03.
04.25. H

Tyúkhús erőleves
Tejes leves,
kukorica gombóccal (édes)
12.04.
04.25. K
H

Paradicsom leves
Tejfölös karfiol
leves
12.05.
04.25. SZ
H
Alföldi májgombócleves zöldborsóval

Csontleves csipet
tésztával
12.06.
04.25. CS
H

Zöldséges árpagyöngy leves
Lencse leves

12.07.
04.25. P
H

3°C
-2°C

Ormánsági töltött dagadó tört burgonyával és párolt káposztával
Spenót főzelék főtt tojással (2db), túró
csoki

Erősen felhős

Csütörtök

Párizsi borda burgonypürével, befőtt

2°C
-3°C

Borsós, gombás csirkemell petrezselymes rizzsel, cékla
Pontypaprikás tésztával

Szeles

Péntek

Tejfölös tökfőzelék rántott bordával,
sütemény

3°C
-3°C

Fokhagymás aprópecsenye petrezselymes burgonyával, almapaprika
Tojáshabos rakott karfiol, Balaton
szelet

Eső

Szombat

Pulykacomb-filé tésztával, fejes saláta
Budapest sertésborda köményes sós
burgonyával
Töltött káposzta
Darás metélt

Jókai bableves
Tojásos tészta
Húsgombóc
leves

Szerda

Kínai zöldséges csirkemell rizzsel,
káposzta saláta

Paprikás krumpli oldalassal, vegyes
savanyúság

3°C
-3°C
Eső

Vasárnap
3°C
-3°C
Havas eső

