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A Bordányi Napló heti hírmelléklete

MEGKEZDŐDTEK AZ ADVENTI HÉTVÉGÉK, MOST HÉTVÉGÉN ÉRKEZIK A MIKULÁS!

A rossz idő ellenére is sokan látogattak ki a piactérre
Mint arról múlt heti számunkban beszámoltunk 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 rendezvény első hétvégéjén az eléggé zord, esős idő ellenére is sokan látogattak ki a falu karácsonyfájához, adventi koszorújához. Az első gyertyát Tanács Gábor
polgármester és Cseh Zoltán plébános gyújtották meg. Ezt követően pedig a polgármester
köszöntötte a megjelenteket a téren és egyúttal megnyitotta a négy hétvége programjait.
Az első hétvégén műsorral kedveskedett a bordányiaknak a Berkenye Népdalkör. Ismételten volt lehetőség egy bögre forralt borral és teával beszélgetni az ismerősökkel, barátokkal. Az elmúlt évekhez hasonlóan meglepetéssel, ezen a hétvégén fonott kaláccsal kedveskedtek a kilátogatóknak. A civil szervezetek és az iskola osztályközösségei jótékonysági
vásárral fogadják a bordányiakat, akik a
vásárban elköltött minden forinttal progra- A Mikulás idén is lelkesen készül a gyerekekhez
mokat támogathatnak. Fontos, hogy bögrét bárki hozhat a rendezvényre – természetesen vásárolni is lehet majd a helyszínen –, fizetni a forraltbor és a tea fogyasztás után kell. Működik egy „tallérváltó” is, amellyel fizetni lehet a vásárban. Most is 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. Reméljük mindenki jól érezte magát az első hétvégén, és bízunk benne,
hogy december 9-én vasárnap, amikor a Mikulás kilátogat a térre krampuszaival,
ismételten megtelik majd falunk ünneplőbe öltözött tere. Jöjjön el Ön is családjával, barátaival együtt! Beszélgessenek, érezzék jól magukat a karácsonyi forgatagban! Találkozzunk legközelebb december 9-én a piactéren!
A KORÁBBI 10%-OS ÖNERŐ FELÉRE CSÖKKENT

FOLYTATÓDNAK A GAZDAELŐADÁSOK 12-ÉN

9 millió Ft-ot nyert Bordány

Új őszibarack fajták

A napokban ismét jó hír érkezett a bordányi önkormányzathoz. A DAOP-3.1.2/A-11-2011-0014 azonosítószámú, Bordány-Sziksós külterületi kerékpárút építését célzó projektre
nyújtott be önerő támogatás iránti kérelmet a település. A kérelmet a nemzeti fejlesztési miniszter megvizsgálta és a november 27-én meghozott döntésével 9 millió 884 ezer 386 Ft
vissza nem térítendő önerő támogatásban részesítette, mely
összeget csak a támogatási szerződésben meghatározott önerő csökkentésére használhatja fel a település.
Mint azt korábban megírtuk, a kerékpárút megépítésével az
önkormányzat elsősorban a tanyákon és a kiskertekben élő
lakosok mindennapjait szerette volna megkönnyíteni.
Remélhetőleg mind az iskolába, közintézményekbe, munkahelyre, boltba bejárást megkönnyíti és sokkal biztonságosabbá teszi az újonnan épülő kerékpárút, amely egyébként része
a kistérségi kerékpárút hálózatnak is. Az új útnak turisztikai
szempontból is nagy a jelentősége, annak ellenére, hogy a
szegedi szakasz még nem készült el.
A település tervei között van a Bordányt Zákányszékkel öszszekötő kerékpárút megépítése. Jó hír, hogy már készülnek
az engedélyes tervek, bízva abban, hogy 2013 végéig új pályázati felhívás is megjelenik. A belterületi szakaszhoz a bordányi benzinkútnál csatlakozó 4758 méter hosszú, széles új
kerékpárút megépítését 185.947.199 forinttal támogatta az
Európai Unió és a Magyar Állam. A bordányi önkormányzat
további tíz százalék önerőt biztosított a projekthez, melyet a
most megnyert összeg közel felére csökkent.

A Bordányi Ifjúsági Információs Pont szervezésében tovább
folytatódik a gazdáknak és termelőknek szervezett előadássorozat. Az idei év utolsó előadására december 12-én, szerdán 17 órakor kerül sor a Faluház nagytermében, ahová várják a helyi és környékbeli gazdákat egyaránt.
Az előadás témája az őszibarack-termesztés intenzitásának
növelése és az y korona kialakításának lehetősége lesz. A témát előadja Vass Károly agrárkamarai tanácsadó. Mindenkit
sok szeretettel várnak a szervezők!
NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLŐK RÉSZÉRE

Egy millió Ft támogatás tűzifára
Bordány Község Önkormányzata 1 millió forint támogatást
nyert a Belügyminisztérium (BM) pályázatán. Az önkormányzat ezzel a megnyert támogatással is szeretné segíteni a
nehéz körülmények között, főként tanyán élő emberek mindennapjait a téli fagyok idején.
„Minden évben kiemelt figyelmet fordítunk ezen családok
számára a téli időszakban. Az ősz beköszönte óta nagyszámú
igénylés érkezett tűzifára az önkormányzathoz, a kérelmek
beérkezése és feldolgozása most is folyamatosan zajlik annak
érdekében, hogy elsőként a legnehezebb helyzetben lévők juthassanak hozzá ehhez a támogatáshoz. A megnyert összeg
nagy segítséget nyújt majd a Bordányban élőknek, hiszen
egyre többen nehéz körülmények között élnek” – mondta el
Tanács Gábor polgármester.

BIZTONSÁGOS, KORSZERŰ TÁROLÓK ÁLLNAK
RENDELKEZÉSÜNKRE

Kerékpártámaszok kerültek a
buszmegállókba
Az önkormányzat az Egérház Alapítvánnyal együttműködve
a belterület két buszmegállója melletti területekre kerékpár
parkolók kialakításáról döntött. A központi buszmegállóban
már lerakásra kerültek a kerékpártámaszok, míg a Zákányszéki úti megállónál a jövő hét végéig fejeződhet be a munka.
A 6 db kerékpártámaszhoz jó esetben egy tucatnál több kétkerekűt tudnak majd leparkolni, lezárni mindazok, akik útjukat
busszal folytatják tovább Szeged felé. A kerékpár lerakás lehetőségét tábla is jelzi majd, mert sokan nem vették észre például, hogy a Szent István téren régóta 18 db kerékpártároló
várja a bicikliket. Ez azért fontos, mert biciklitároló ügyben
aláírásgyűjtésre is sor került: a Berkenye üzletház dolgozói és
vendégei írták alá több mint százan azt a kérvényt, amelyben
kerékpártároló építését kérik, mert a buszra igyekvők az üzletek előtti kerékpártámasztókhoz, a lánckorláthoz zárják kerékpárjukat, amellyel zavarják a közlekedést, illetve az üzletekbe érkezők nem tudják hova tenni járműveiket. Bízunk abban, hogy a kerékpártámaszok enyhítik az üzletház előtti tumultust, és az oda érkezők is kényelmesen le tudják rakni
biciklijüket.
LEZÁRUL A JELÖLÉS, RÁJUK LEHET SZAVAZNI

December 14-én választanak új
testületet
A Bordányban zajló Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati
Választások jelölési szakasza a december 4-ei nappal lezárult. A szavazásra jogosult 12-24 év közötti 499 bordányi fiatal közül 115-en adtak le érvényes elektronikus ajánlószelvényt jelöltjeik nevével. Az ajánlószelvények összesítése után az Ifjúsági Választási Bizottság megállapította, hogy
összesen 5 képviselőjelölt gyűjtötte össze a választásokon való induláshoz minimálisan szükséges legalább 14 db ajánlószelvényt. A kapott ajánlások számának sorrendjében a következők: Répási Arnold (30), Lajkó Andor (27), Mészáros
Norbert (18), Sándor László (16), Lajkó Bálint (14). A polgármesteri címre pályázók közül egyedül Masir Norbert gyűjtötte be a jelöléshez szükséges ajánlásokat, a minimum 42 db helyett összesen 93 db-ot begyűjtve. A választások megtartására
2012. december 14-én, pénteken kerül sor. Ezt megelőzően,
még a hét folyamán, péntekig a választásra jogosult bordányi
fiatalok meg fogják kapni az elektronikus szavazáshoz szükséges egyedi kódokat, amellyel a választás napján reggel 7 és
este 7 óra között tudnak belépni a rendszerbe, és szavazni a jelöltekre. A polgármester választási szavazólapon egy név fog
szerepelni, Masir Norbertté. Itt vagy szavaz valaki a jelöltre,
vagy üresen hagyja a szavazólapot és tovább halad a szavazásban. A képviselői szavazólapon öt név fog szerepelni ABC
sorrendben:
Lajkó Andor, Lajkó Bálint, Mészáros Norbert, Répási Arnold, Sándor László. A nevek közül maximum négyet (tehát
kevesebbet is, vagy egyet sem) jelölhet meg a szavazó. A képviselők közül a négy legtöbb szavazatot gyűjtő kerülhet be az
ifjúsági testületbe. A szavazás a megjelent választópolgárok
számától függetlenül érvényes lesz. Az eredményt a szavazás lezárását követően azonnal nyilvánosságra hozza a választási bizottság. A választásokon való részvételt ösztönzően

a leköszönő testület, különböző ajándékok kisorsolása mellett döntött. Így minden a választásokon résztvevő fiatal között egy netbook, valamint mórahalmi fürdő, illetve bordányi
disco belépőjegyek kerülnek kisorsolásra.
KÉSZÍTSD EL TE IS A SAJÁT ANGYALODAT!

Díszítsük fel a falu karácsonyfáját!
„Mindenkinek van egy angyalkája” címmel ismételten rajzpályázatot hirdet az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Bordány lakosai részére. Az angyal szabadon választott technikával készíthető pl.: tempera, színes ceruza, illetve ezek
kombinációja. A formák előre meghatározottak, amelyek átvehetők a Faluházban nyitva tartási időben, legkésőbb 2012.
december 14-ig. Várják bárki által elkészített angyalkákat,
hogy felkerüljenek településünk karácsonyfájára. Egy pályázó egy munkával vehet részt. Kérjük, hogy az angyalka hátoldalán tüntessék fel a készítő nevét, lakcímét. Az elkészült alkotásokat 2012. december 19-ig a Faluházba kell eljuttatni.
Felhívjuk az alkotók figyelmét, hogy csak azokat a munkákat
tudjuk elfogadni, illetve kihelyezni, amelyek laminálásra alkalmasak. Mivel kültéren kerülnek kihelyezésre, így műanyagburkolatot kapnak, hogy az időjárás viszontagságainak
ellenálljanak. A beérkezett munkák Advent
4. vasárnapján kerülnek fel a falu karáIDŐJÓS
csonyfájára. Készüljünk közösen az előtHétfő
tünk álló ünnepre!
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Jön a B.I.K.E. Mikulása
2012. december 8-án (szombaton) a Bordányi Faluházba is megérkezik a Mikulás. A
program 14.30-kor kezdődik.
12.10.
04.25. H

Sertéspörkölt galuskával, vegyes vágott

12.11.
04.25. K
H

Zöldségleves
Pirított
tésztaleves
12.12.
04.25. SZ
H

Csontleves
rizzsel
Magyaros
zöldborsóleves
csipetkével
12.13.
04.25. CS
H

Kelkáposzta leves
Csirkeaprólék
leves

Kedd
-1°C

Tejmártás főtt hússal

Sertéshús leves
Tejfölös
burgonya
leves

Havazás

-6°C
Havazás

Karfiolrózsák sörtésztában rizzsel,
tartár mártás

Szerda

Rántott borda kukoricás rizzsel,
csemege uborka
Joghurtos pulykacomb-filé sütve
törtburgonyával, káposzta saláta
Tejfölös, gombás spagetti

-2°C
-8°C
Hószállingózás

Csütörtök

Paradicsomos burgonyafőzelék,
sertéssültek
Csirkemell-filé sajtmártással és
tésztával

-2°C
-9°C
Hószállingózás

Vadas sertéshús csíkok zsemlegombóccal

Péntek

Jércemell-filé pörkölt tésztával, fejes
saláta
Rántott ponty-filé hagymás
törtburgonyával, cékla

-3°C
-11°C
Havazás

Magyaros sólet, füstölt tarja, főtt tojás

Szombat
12.14.
04.25. P
H

Sajtos tészta

Gulyásleves
Aranygaluska vanília öntettel
Tyúkmell
comb-filé
raguleves

-5°C
-12°C
Hózápor

Csülökpörkölt tarhonyával, vegyes
vágott

Vasárnap
12.15.
04.25. Szo
H

Tejfölös
zöldbableves

Frankfurti tokány tésztával, kovászos
uborka
Magyaros csirkemáj köményes
sósburgonyával, almapaprika

-5°C
-12°C
Hózápor

