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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ - A CSALÁDOK, BARÁTOK, ISMERŐSÖK TÁRSASÁGÁBAN TÖLTSÜK AZ ÜNNEPET

A húsvét a feltámadás, a hit és a megújulás ünnepe
Néhány óra, és húsvét ünnepén lehetőségünk adódik azzal törődni, ami a legfontosabb számunkra. Lelkünkkel, családunkkal,
otthonunkkal, mindazon dolgokkal, ami értéket jelent számunkra. A húsvét azt gondolom mindenki számára kedves és szép
ünnep, ami hagyományaiban, szokásaiban, cselekedeteiben a teremtés, megújulás, újjászületés - szóval minden gondolatában és
megnyilvánulásában a jövőben való bizalom és az abban való hit körül forog. Bőség jellemzi az ünnepet, de ezt a népi hagyományban is megelőzi a böjt ideje, amikor van idő és lehetőség megélni a lemondást, a csendességet, mindenből a kevesebbet. De
ahogy a természetben a tél hidegsége, üressége, fázós magánya után szinte robban a tavasz, úgy az ember életében is a böjt után
eljön a bőség ideje! A húsvét ünnepe sok szálon kapcsolódik a tavasz megérkezéséhez, a megújulás, a termékenységgel összefonódó népszokáskincshez. E népszokások nagyrészt nem épülnek be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba, hanem azzal párhuzamosan, mint a falusi közösségek ünnepi szokásai maradtak fenn. Nem is képzelhető el ezért ez az ünnep a tojásfestés, a locsolkodás, a helyi sajátosságok nélkül, de éppen így egybefonódik gondolatainkban sok étellel, a kaláccsal, sonkával, borral, báránnyal
és még rengeteg finomsággal. Az ünnep tehát ránk köszönt, és ebben az izgatott, feszült világban, 2011 megélt napjaiban most
lesz először alkalmunk egy nagyobb pihenésre, megújulásra, gondolataink rendezésére, a megváltás megélésére kinek-kinek
hite, szokása, meggyőződése szerint. Kívánom mindannyiuknak, hogy az ünnepet családjuk, barátaik, ismerőseik körében eltöltve pontosan olyanná varázsolják, mint amilyennek azt megálmodták, elképzelték. Önkormányzatunk nevében áldott húsvéti
Tanács Gábor, polgármester
ünnepet kívánok mindannyiuknak!
AZ ISKOLÁSOK A BELTERÜLETET TAKARÍTOTTÁK

SIKERES AKCIÓ A TELEPÜLÉS MEGTISZTÍTÁSÁÉRT

Programsorozat a Föld napján

Félszáz zsák szemét az utak széléről

Az idei évben számos program került megrendezésre a Föld
napja tiszteletére, amelyet az Integrált Közösségi Szolgáltató
Tér munkatársai szerveztek. Az első felhívás a Föld napi
„Képregény rajzoló” verseny volt. Olyan képregényt kellett
készíteni, amely a Föld megmentésével kapcsolatos. A nyertes képregényt Pető Norbert, 2. osztályos tanuló készítette el.
Különdíjas helyezettek: Farkas Vendel (2.o.), Zámbó
Nándor (2.o.), Révész Bálint (3.a).
A második program, az általános iskolások közreműködésére alapozva, Bordány belterületének megtisztítása volt. A
gyülekező április 20-án reggel 9 órakor volt az Ádám Jenő
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. Simon Zoltánné
igazgató asszony rövid megnyitó beszédével lelkesítette a tanulókat, ezzel is éreztetve a tiszta környezet fontosságát. A
megfelelő tájékoztatást követően mindenki megkapta a szükséges felszerelést és az osztályok hozzá is kezdtek a szemétgyűjtési akciónak településünk utcáin. Miután minden osztály végzett, jutalmul emléklapot és almát kaptak, melynek
nagyon örültek. Az almákat a tanulók részére Szántó Péter és
Szántó Péterné ajánlották fel. Köszönjük a támogatást!
A harmadik Föld napi programunk szintén ezen a napon 14
órától került megrendezésre, Föld Napi Internetes keresőverseny címen. A Bordányi Ifjúsági Információs Pont biztosította a helyet és a technikai feltételeket a vetélkedő lebonyolítására. A versenyben résztvevő általános iskolás diákoknak a
Föld napja mozgalommal kapcsolatos információkat kellett
minél gyorsabban és minél pontosabban megtalálni a világhálón. A kérdések megválaszolására 15 perc állt a rendelkezésükre. A verseny sikeresen lezajlott és minden résztvevő
a díjakon kívül a Föld napja mozgalomról szerzett tudással is
gyarapodott. A szerencsés nyertesek kisebb ajándékcsomagot vehettek át a szervezőktől. A díjazottak: 1. Dudás
Klaudia (8.b), 2. Dudás Vivien (8.b), 3. Turner Nikoletta
(7.a), 4. Szabó Zsolt (6.o.), 5. Kocsmár Edit (7.a).

Április 21-én délután két órától egy közel harminc fős csapat
fogott neki a falu bevezető útszakaszai megtisztításának.
Ezen a napon a legaktívabb civil szervezetek tagjai vettek
részt a programon, csatlakozva a Magyar Közút Zrt. országos
akciójához.
A Bordány tábláktól három irányban, a forráskúti, és a
zsombói bekötőig, valamint Zákányszék felé a határútig
szedték végig a szemetet az úttest mindkét oldalán. Mind a
láthatósági mellényeket, mind a kesztyűket, szemeteszsákokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlotta fel, az önkéntesek helyszínre szállításával és az ásváyvíz biztosításával az
önkormányzat támogatta az akciót.
A nap mindenképpen sikeresnek mondható, hiszen félszáz
zsák szemét gyűlt össze, amelyet az utak széléről a Közút
munkatársai szállítanak majd el.
Az önkénteseket a munkát követően az önkormányzati
étteremben palacsintával várták, munkájukat Tanács Gábor
polgármester köszönte meg.

SZÉPEN, SORBAN HALADNAK AZ UTAK FELÚJÍTÁSÁVAL

Még az útfelújításoké a főszerep
Hamarosan közel a kétharmadát rendbe teszik a külterületi
utaknak az Intézmény és Településüzemeltetési Intézmény
(ITI) szakemberei. Sajnos több felújított utat már ismét rongálás ért, a nagy terhet -általában trágyát- szállító teherautók,
traktorok gyorsan tönkreteszik a frissen elkészült utat, és a
rongálók közül csak igen kevesen akarják ismét járhatóvá
tenni az általuk tönkretett közterületet. Mezőőreink éppen
ezért sokkal sűrűbben járőröznek majd a területen, hogy
megakadályozzák a rombolást.
A külterületi munkát követően a belterület földes útjai
következnek, majd a Mikszáth Kálmán utca árkainak
rendbetételével folytatja a munkát az ITI, hiszen azzal még a
tavaly nyári belvízvédekezés óta adós a település az ott
élőknek.
KÖZEL TÍZ ÉVES BORDÁNYI ÁLOM TELJESÜLHET

A falunapra érkezők már vehetnek
ki pénzt a bankautomatából
Legkésőbb a falunapokra valósul meg a Partiscum XI.
Takarékszövetkezet bordányi fiókjának átalakítása, amelynek
keretében a helyi bank egy bankjegykiadó automatát is
elhelyez a településen.
A település új vezetőségének sikerült megállapodnia a
takarékszövetkezet vezetőségével, hogy automata kihelyezésével segítsék az itt élőket, hiszen míg a szomszédos
településeken már évek óta teljesen természetesen
hozzáférnek ehhez a szolgáltatáshoz az ott élők, addig
Bordányban hétvégeken, vagy munkaidőn túl nem volt
lehetőség bankszámláról pénzt levenni.
A takarékszövetkezet bízik abban, hogy a felújítást, és a
bankautomata elhelyezést követően egyre több bordányi
választja majd a helyi bankot számlavezetőjének, hiszen a
nagyon kedvező számlavezetési díj és a településen való
jelenlét, a napi 24 órás pénzhez való hozzáférés meghatározó
lehet majd a családok döntésében.

egyetlen napirendi pontja a küldöttek megválasztása. Küldött
csak az adott településen ingatlantulajdonnal vagy használattal
rendelkező tag lehet. A több településen ingatlantulajdonnal
vagy használattal rendelkező tag azon a településen lehet
választott küldött, amelyen a legnagyobb ingatlantulajdonnal
vagy használattal rendelkezik.
Az adott településen 3 fő küldött választható, 1 fő az önkormányzat részéről, 1 fő a mezőgazdasági magántermelők
részéről, 1 fő a mezőgazdasági termelő gazdasági szervezetek
ill. egyéb szervezetek részéről.
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÜNNEPLIK A MEGALAKULÁST

Jubileumi csoportgyűlés
A Csongrád Megyei Mozgáskorlátozott Egyesület megalakulásának 30. évfordulója alkalmából, a Mozgáskorlátozottak
Bordányi Csoportja szeretettel vár minden érdeklődőt a 2011.
április 28-án (csütörtök), 14 órakor kezdődő nyílt csoportgyűlésre. A következő programokkal készülünk vendégeket: szavalás, ének és kézimunka kiállítás.
MEGSZŰNIK A DÖCÖGÉS, ELTŰNNEK AZ ÚTHIBÁK

Megkezdődik az aszfalt kátyúzása
A belterületen a szélsőséges időjárás, és a
IDŐJÓS
nehéz teherautók rongálása miatt több helyen
vált veszélyessé a közlekedés az aszfaltos
Hétfő
utakon is. A kátyúk számlálása a napokban
+20 °C
történt meg, a polgármesteri hivatal most a
+10
°C
legkedvezőbb árajánlatok bekérésével foglalkozik. Hamarosan egy útjavító cég kezdi meg Zivatar
a munkát, és remélhetőleg hogy közel két év
Kedd
után most pár nap alatt eltűnik majd az összes
kátyú a belterületi utakról.
+20 °C
+10°C

MÁJUS 1: ÉDESANYÁKAT KÖSZÖNTENEK

Anyák napi szentmise

Zápor

Szerda
Templomunkban az édesanyákat május 1jén, vasárnap 11.00 órakor kezdődő szent+21 °C
misén
köszöntik,
amelyen
közreműködik
a
A DEÁK TÉRRE MÁS MEGOLDÁST KERESNEK
+10 °C
bordányi Ádám Jenő Általános és Alapfokú
Derült
Művészeti Iskola énekkara.
Mindannyiunk számára fontos, hogy köCsütörtök
szönetet tudjunk mondani édesanyánkért…
A tavalyi évben felújításra került a Szt. István tér. A felújítás Néhány szál virág, kedves gondolatok, az
+ 21 °C
során leszerelték a tér megvilágításáért felelős régi kandelá- őszinte szeretet hangjai - talán ez a legszebb
+ 10 °C
04.25. H
bereket, amelyek sorsáról akkor nem született döntés.
megemlékezés.
Gyengén felhős
A Faluház körüli zöld terület átgondolásakor született az az
Bambi a
április 29.
ötlet, hogy a három kandelábert a Faluház elé, illetve a színpad
Péntek
Filmklubban!
18 óra
felöli oldalon, a bejárat mellé helyeznék el. Tervben volt még
Fokhagymás aprópecsenye
04.26. K
+ 22 °C
az is, hogy a lámpákat a Deák térre tegyék, azonban a
petrezselymes burgonyával, cékla
Tojásleves
+
10 °C
közvilágításra való rákapcsolás, -a tervezési, kivitelezési
Zúzapörkölt galuskával, vegyes vágott
Derült
költségek miatt- pályázati források nélkül nagyon sokba került
Tökfőzelék párizsi bordával, gyümölcs
04.27. SZ
volna az önkormányzatnak. A Deák térre más megoldást
Szombat
keresnek majd, míg a Park térre kihelyezett lámpák fényében
Marhahús
Köményes sertéssült hagymás
erőleves
már a Falunapokon gyönyörködhetünk.
törtburgonyával, kovászos uborka
+ 23 °C

A Faluház elé kerülnek a Szt. István
tér leszerelt kandeláberei

ÚJJÁSZERVEZŐDIK A MAJSAI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT

Küldöttválasztó fórumot tartanak
A Kiskunmajsa és Környéke Vízgazdálkodási Társulat
Küldöttválasztó fórumot tart Bordányban a Faluházban 2011.
április 29-én, pénteken 13 órától. A küldöttválasztó fórum –
amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes –

04.28. CS

Lecsós sertésborda tésztával

Brokkoli
krémleves vajas
galuskával

Dubarry csirkemell-filé zöldséges
rizzsel, befőtt

04.29. P

Túrós tészta

Tyúkmell-,
comb-filé
raguleves

Töltött metélt

Rakott krumpli
lecsókolbásszal,
csemege uborka

+ 10 °C
Zápor

Vasárnap
+23 °C
+9 °C
Zápor

