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A Bordányi Napló heti hírmelléklete

2013. FEBRUÁR 8-10. KÖZÖTT ORSZÁGSZERTE PROGRAMOKKAL VÁRJÁK LÁTOGATÓIKAT A MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

Kultúrházak éjjel-nappal program Bordányban
2013. február 8-10 között rendezik a kultúrházak éjjel-nappal programot, melynek lényege, hogy a művelődési intézmények
ezekben a napokban olyan programokat tartanak, mellyel felhívják a figyelmet arra, hogy a nap bármely szakában a látogatók
szolgálatában álltak és állnak. Ehhez csatlakozott a bordányi Faluház és Könyvtár is. A három nap alatt az alábbi programokkal
várjuk a bordányiakat: február 8. péntek 17.00 óra - Nacsáné Kovács Mária szegedi festőművész kiállításának megnyitója. A korábban fényképészettel foglalkozó, ma nyugdíjas Nacsáné Kovács Mária 1997-ben kezdett el autodidakta módon a festészettel foglalkozni. Maga sem gondolta, hogy ennyire magával ragadja az alkotás öröme. Ha csak teheti fest, rajzol. Gyakran
fest a természetben olajjal, temperával, akvarellel, pasztellel. Szívesen használja a szenet, a ceruzát is. Fő témái a táj, a csendélet, de fest lovas képeket és portrét is. Tagja a Mártélyi képzőművészeti szabadiskolának, és a szegedi AKIK amatőr csoportnak
is. „Próbálok megfesteni dolgokat, ami megragad, örömmel teszem, és ilyenkor megszűnik minden
körülöttem.” Február 8. péntek 17.30 óra - Ötórai tea a könyvtárban. Ötórai tea a könyvtárban
címmel ismét felolvasó délutánt szervezünk a bordányi könyvtárban. Ebben a hónapban a délután
témája a farsang ünnepköre. Kérjük, hozza magával egyik kedves meséjét vagy versét, melyet felolvashat vagy elmondhat. Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt felolvasóként és hallgatóként is, hogy ebben a téli időben egy csésze tea mellett eltölthessünk egy kellemes délutánt. Február 8. péntek 20.00 óra LAN party a biip-ben. Ezen az estén a számítógépes játékok szerelmesei
veszik birtokba a Bordányi Ifjúsági Információs Pontot (biip), ahol különféle hálózati játékokkal
egy baráti csata, versenyzés veszi kezdetét. A program másnap reggelig tart. Február 9. szombat
18.00 óra - Jótékonysági Est Apraja-falváért. A bordányi Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde szeretettel várja a kedves szülőket és miden érdeklődőt 2013. február 9-én 18.00 órakor kezdődő Jótékonysági Estjére. A zenét Börcsök Bea és Kovács Gábor szolgáltatja. Február 10. vasárnap 14.00
óra - Ping-pong délután. Az intézményünkben működő Bordányi Asztalitenisz Sport Egyesület
várja a ping-pongozni és mozogni vágyókat. A cél a sportág népszerűsítése, valamint, hogy minél
többen kedvet kapjanak annak gyakorlásához.
VÁRJÁK A BORDÁNYIAK JAVASLATAIT

Települési értéktár készül
Nemzeti örökségünk ápolása és védelme, továbbá széles körű
hazai és külföldi bemutatása kiemelkedő jelentőségű, mind
az egyedülálló magyar értékek megismertetése, mind az országmárka erősítése céljából. A magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról szóló törvény szerint az összetartozás és a
nemzeti tudat erősítése érdekében
össze kell gyűjteni a magyarság őrzendő, sajátos szellemi és anyagi alkotásait, ember és természet alkotta
értékeit, és azokat a Magyar Értéktárban kell összesíteni.Az ebbe beépülő
megyei értéktár alapját a településeken fellelhető nemzeti értékek jelentik. Ehhez kapcsolódóan kezdte meg
a Faluház és Könyvtár a helyi értékek
gyűjtését, feltárását, melyhez kérjük
a bordányiak segítségét is. Várjuk a
javaslatokat a településhez, tájegységhez köthető sajátosságokra (például helyi népszokások,
népi mesterségek, tájjellegű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, gyógyhatású készítmények), a különleges természeti értékekre, a szellemi örökségre, a település híres szülötteire, valamint minden olyan
értékre, mely különlegessé teszi Bordányt. A javaslatokat a
faluhaz@bordany.hu címre,
vagy a Faluházba várjuk.

FEBRUÁR 25-IG LEHET PÁLYÁZATOT LEADNI

A Bordányiak Továbbtanulásáért
Közalapítvány pályázati felhívása
A Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet a bordányi
lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülményekkel rendelkező,
közép- és felsőoktatásban tanulmányokat folytató diákok támogatására. Pályázati támogatás nyújtható: 1. azoknak a
középiskolai diákoknak, akik nehéz anyagi körülmények között élnek; 2. azoknak a középiskola utolsó félévében tanuló
diákoknak, akiknek anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy
tanulmányaikat felsőoktatási intézményben folytassák a
Közalapítvány támogatása nélkül; 3. azoknak a felsőoktatási
intézményben tanuló hallgatóknak, akiknek az anyagi helyzetében bekövetkezett változás miatt a közalapítvány által
nyújtandó támogatás nélkül tanulmányaikat abba kellene
hagyni. További feltétele a támogatásnak, hogy a támogatásért pályázó havi jövedelme, valamint a családjában az egy
főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét (28.500 Ft). A kuratórium
megítélésétől függően lehet a támogatás nyújtásának további
feltétele az, hogy a tanuló előző két félévi tanulmányi eredményének átlaga elérje vagy meghaladja a jót. A pályázathoz
csatolni kell: iskolalátogatási-, jövedelem- és tanulmányi eredményről szóló igazolást. Pályázat benyújtható: 2013.
február 25-ig a Polgármesteri Hivatalban. Azoknak a
diákoknak, akik a 2012/2013. tanév I. félévében már kaptak
támogatást, a II. félévre pályázatot beadni nem kell. Kérjük,
hogy az I. félévben elért tanulmányi eredményeikről szóló bizonyítvány másolatát, jövedelemigazolást, valamint a II. félévi iskolalátogatási igazolásukat is adják le. Köszönettel
vennénk, ha a személyi jövedelemadó 1 %-ával az alapítvány
javára rendelkezne.
Bordányiak Továbbtanulásáért Közalapítvány kuratóriuma

2013. FEBRUÁR 6-ÁN, SZERDÁN 17 ÓRÁTÓL

Folytatódnak a Gazdaelőadások
A burgonyatermesztés aktuális kérdéseire adnak választ
2013. február 6-án, 17.00 órától a Faluházban. Hollandia legnagyobb burgonyatermesztéssel foglalkozó szövetkezete
mutatkozik be Bordányban. Ez az AGRICO! A burgonyatermesztés aktuális kérdéseiről Murai György, az AGRICO Magyarország Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója beszél
majd. A szövetkezet több, mint 2000 tagot számlál, akik szakmai hozzáértésükkel és munkájukkal járulnak hozzá ahhoz,
hogy a cég évi egymillió/tonna étkezési vetőburgonyát szállítson ki az országból. Az AGRICO Holland kizárólagos hazai képviseletét az AGRICO Magyarország Kft. látja el. Bu-

dapesti székhelyén 1994 óta fogadja partnerei megrendeléseit. Szolgáltatási palettáján szerepel a folyamatos szakmai tanácsadás, korrekt ügyfélszolgálat, használt és új speciális gépek (ültető-; betakarító eszközök; töltögetők; osztályozók;
raktári klímák stb.) beszerzése, forgalmazása. A cég világszerte sikeres tevékenységének alapja az a nemesítő háttér,
amely lehetővé teszi, hogy több mint 120 regisztrált fajtából
válogathassanak a vevők. Továbbá évről-évre újakkal bővüljön ez a kör, melyből nem nehéz a hazai éghajlati körülményeknek leginkább megfelelőket kiválasztani. A budapesti
vezérképviselet mellett hét regionális megbízott segíti a minél szorosabb kapcsolattartást, ezáltal napi rendszerességgel
informálódunk partnereink eredményéről, problémáiról.
FEBRUÁR 16-IG VÁRJÁK A JAVASLATOKAT

Elérhető a HÉSZ módosítás
Az alábbiakban Bordány Községi Önkormányzat Helyi
Építési Szabályzat módosításának közszemlére tételére kerül
sor. Közszemlére tétel lejárati napja: 2013. február 16. Nézze
át Ön is! www.bordany.hu -> Főoldal -> Kiemelt hírek
FEBRUÁR 6-ÁN ÉS 20-ÁN VISZIK A SÁRGA ZSÁKOT

Sárga zsák és külterületi
hulladékszállítás

Hétfő

A következő sárga zsák szállítás 2013. február 6-án, szerdán lesz. Ettől a dátumtól szá3°C
mítva minden második hét szerdáján lesz
-3°C
majd az elszállítás. A külterületi hulladék Eső
szállításra a következőképpen kerül sor:
2013. február 5-én, kedden a Béke dűlőben,
Kedd
a Seregélyes dűlőben és a zártkertekben
szállítják majd el a hulladékot. 2013. febru4°C
ár 6-án, szerdán a Mező és Bordány dűlőből
-1°C
történik majd a hulladékszállítás. Sárga zsá- Erősen felhős
kot a Faluház információs pultjánál lehet
kérni nyitva tartási időben.
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Szerda

Tejszínes brokkolis csirkemell-filé,
tészta

3°C
-2°C

Parajfőzelék, natúrszelet, tükörtojás
Borított sertésborda (gomba, sonka, sajt),
petrezselymes burgonya, csemege ubi
Temesvári sertésborda galuskával

Eső

Csütörtök
3°C
-2°C

Paradicsomleves
Csirkecomb-filé rántva párolt zöltséggel
Csontleves
cérnametélttel
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Lebbencs leves

Zöldborsós marhatokány rizzsel,
vegyes vágott

Havaseső

Péntek

Lencsefőzelék sült debrecenivel,
sütemény

2°C
-3°C

Tárkonyos sertéshús vajas burgonyával
Zöldborsó
leves
02.07.
04.25. CS
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Spárgakrémleves
csipetkével
Csirkeaprólék
leves
02.08.
04.25. P
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Tejfölös
sertésguylás

2013. januárjában két ízben is tartottak Gazdaelőadást

IDŐJÓS

Tyúkmell
raguleves

Tyúkcomb pörkölt tésztával, cékla
Tengeri halfilé rántva, burgonyapüré,
fejes saláta

Havazás

Szombat
2°C
-3°C

Pulykamell-filé Orly módra, rizs, befőtt
Kolbászos rakott zöldbab
Diós metélt
Sonkás palacsinta sült burgonyával,
tartár
Csülökpörkölt tarhonyával, vegyes
vágott

Hózápor

Vasárnap
2°C
-4°C
Erősen felhős

