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AZ IDÉN MÁJUS 28-ÁN, SZOMBATON ELSŐ ÍZBEN RENDEZNEK SZOMSZÉDÜNNEPET BORDÁNYBAN

Közös főzések, beszélgetések tehetik színessé a napot
Bordány Község Önkormányzata az idei évben csatlakozik először a Szomszédünnep rendezvénysorozathoz, melynek 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. Az első közös együttlét során talán csak azt sikerül elérni, hogy az egy lakóközösségbe tartozó emberek ezután már köszönjenek egymásnak, vagy egymásra mosolyogjanak - de nem elképzelhetetlen, hogy kiderül, hogy a szomszédban egy matektanár lakik, aki szívesen vállal korrepetálást, netán egy vízvezeték szerelő, vagy egy idős
úr, akinek jól esik, ha néha segítenek neki a bevásárlásban. Mindezeken túl hosszútávon is komoly társadalmi haszonnal járhat
az esemény, ugyanis a szomszédsági kapcsolatok rendszeres ápolása
gyarapítja és erősíti a társadalmi hálózatokat, így egy információs bázis
létrejöttét eredményezi. Ez az információs háló rendellenesség esetén
(baleset, rendkívüli helyzet) gyorsabbá és szervezettebbé teheti a segítségnyújtást és a tájékoztatást, tudatos felhasználásával pedig a bűnmegelőzés és a gyermekvédelem területén lehet eredményeket elérni.
Egy lokális alapon összetartozó közösség egészséges működése már
önmagában természetes segítség lehet a kisebbségek integrációjához
és oldhatja a mélyszegénységben élők társadalmi elszigeteltségét. A
minden év májusában megrendezésre kerülő Szomszédünnep egy
olyan nap az évben, mikor egy közös főzés, egy nagy asztalnál együtt
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 civileknek 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. Várjuk a falu minden pontjáról azokat a lelkes szervezőket - jelentkezésüket leadhatják a Faluházban -, akik saját lakóhelyükön vállalják, hogy összehozzák a lakókat. Reméljük, hogy együtt felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy egy kis odafigyeléssel szebbé tehetjük közös hétköznapjainkat.
A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE A CÉL

TERÍTÉKEN AZ ELSŐ NEGYEDÉV KÖLTSÉGVETÉSE

Buszvárók is épülnek Szeged felé

Képviselő-testületi ülés csütörtökön

Közösségi közlekedés fejlesztése „Szeged agglomerációjának és az ahhoz kapcsolódó települések közösségi közlekedésének fejlesztése” címmel nyert pályázati támogatást a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása.
A projekt célja Bordány, Algyő, Deszk, Forráskút, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó, Üllés és Szeged vonatkozásában a
közösségi autóbusz közlekedés összehangolt infrastrukturális fejlesztése és koordinációjának javítása, a közlekedési
kapcsolatok modernizációja, a közlekedési módok közti kapcsolat erősítése. A pályázatnak köszönhetően buszöblök,
megállóhelyek, váróhelyiségek, autóbuszfordulók kialakítására, felújítására kerülhet sor, valamint többek között akadálymentesítésre és a közlekedésbiztonságot szolgáló elemek elhelyezésére is mód nyílik. Így Bordányban is sebességmérők kerülnek majd kihelyezésre a Kossuth utca két
végén. A támogatási szerződés hatályba lépéséhez szükséges
még a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötött konzorciumi
szerződés megléte, majd a közbeszerzési eljárás lefolytatása.

Bordány Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2011. május 12-én, csütörtökön 17 órától tartja soron következő ülését a Faluházban. A tervezett napirendi pontok alapján a képviselők jelentést hallgathatnak meg a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint Bordány Község
Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének negyedéves
teljesítéséről. Várhatóan döntés születik a TIOP pályázattal
kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról is, melynek keretében informatikai fejlesztés valósulhat meg ez év
nyarán az Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. Döntenek majd a képviselők a „Virágos Magyarországért” pályázat benyújtásáról, tájékoztatót hallhatnak a települési elégedettségmérés eredményéről, valamint a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának kistérségi kulturális koncepciójáról is. A részletes napirendi pontok letölthetőek a www.bordany.hu oldalon, vagy megtekinthetőek a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Az ülés nyilvános,
sok szeretettel vár mindenkit a képviselő-testület.

KÉT ALKALOMMAL VIHETJÜK KEDVENCEINKET

Tájékoztató az eboltásokról
Az ebek veszettség elleni védőoltását és féregtelenítését 2011.
május 13-án (pénteken) az alábbi helyeken és időpontokban
végzi Dr. Retkes Sándor állatorvos (tel.: 06-20/ 485-46-56):
- állatorvosi rendelő (Petőfi S. u. 1 sz.) 8.30-10.00 óráig
-Kisapáti Józsefné tanyája (Seregélyes d. 17.) 11.00-11.30
óráig. Pótoltásra 2011. május 20-án az állatorvosi rendelőnél
kerül sor 8.30-10.00 óráig.
A 2005 évi CLXXVI törvény továbbá a többször módosított
41/1997/V.28./ sz. FM. és a 164/2008/VII.20./ sz. FVM. rendeletek kötelezően előírják, hogy minden 3 hónaposnál idősebb ebet évente egyszer veszettség ellen oltani kell. Ugyancsak kötelező az évközben 3 hónapot betöltött korba növő
ebek veszettség elleni oltása, melyet 6 hónap elteltével meg
kell ismételni. A rendeletek előírják az ebek féregtelenítését is.
Az oltáskor mindenki vigye magával a „Kisállat Egészségügyi
Könyvet”. Az oltás díja 3000 Ft, amit az oltáskor helyben kell
fizetni, lehetőleg olyan címletekben, melyből nem kell visszaadni. A „Kisállat Egészségügyi Könyvet” kérjük jól megőrizni
és bármikor megtalálható helyen tartani. Oltáskor a még „Kisállat Egészségügyi Könyvvel” nem rendelkező ebeknek újat
adunk és az elveszett egészségügyi könyveket is ekkor pótoljuk. A fel nem vezetett ebek oltására az állatok tartási helyén
kerül sor, ahol a megjelenő állatorvosnak a tulajdonosok kötelesek segítséget nyújtani. Ez a tulajdonos kérésére történhet az
állatorvossal előzetesen egyeztetett időpontban is.
Az oltatlanul maradt ebek veszettség elleni oltásáról – a fenti
rendelet értelmében – a tulajdonosok kötelesek gondoskodni.
Aki ebének veszettség elleni védőoltását nem végezteti el
szabálysértést követ el, ami pénzbüntetést von maga után. Az
oltatlanul maradt ebek a tulajdonos költségére elaltatásra
kerülnek. Miután a veszettség az embereken is gyógyíthatatlan betegséget idéz elő, aki ebét nem oltatja be önmaga, családtagjai és embertársai életét veszélyezteti.
Dr. Szántó Tibor, kerületi főállatorvos

mélyesen vagy telefonon a 288-678 vagy a 30/33-81-647-es
számon a Védőnői Szolgálatnál.
Kedves Szülők! Babaruhát, bútort, újszülött fogadásához
szükséges kellékeket, eszközöket gyűjtünk és továbbítunk
rászoruló családoknak. Amennyiben lehetőségük van, kérem
juttassák el adományaikat a bordányi Védőnői Szolgálathoz.
Segítségüket előre is köszönjük!
Frank Eszter, védőnő
ÚJ HÁLÓK KERÜLTEK A DÓZSA TÉRI KAPUKRA

Cserepet cseréltek a tornatermen
Az Intézmény-fenntartási és Településüzemeltetési Intézmény munkatársai a héten a tornaterem hibás, törött cserepeit
cserélték le, hiszen a közel húsz éves cserép egy része sok
esetben vélhetően már gyári hibás volt, vagy pedig a csapadéknak köszönhetően málottak szét.
A Dózsa téri játszótéren a kézikapukra kerültek új hálók. A
több, mint másfél éve hálónélküli kapukat örömmel vették
igénybe az általános iskolások, a délutáni szabadidejüket a
mozgásnak szentelő fiatalok. A tervek szerint lecserélésre
kerülnek a kapu mögötti hálók is, azonban erre egyenlőre még
várni kell.
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ISMÉT VÁRJÁK AZ IRODALOM SZERELMESEIT

Ötórai tea a könyvtárban
2011. május 14-én 17 órakor ismét találkozhatnak az irodalmat, költészetet kedvelők a bordányi könyvtárban. Első alkalommal a Költészet Napja tiszteletére került megrendezésre
a felolvasó délután. A megjelentek kérésére azonban havonta
egy alkalommal, szombat délutánonként ismét megrendezzük
a teadélutánt, ahol bárki felolvashatja, elmondhatja kedvelt
versét, vagy idézhet kedvenc prózájából. Várunk szeretettel
minden irodalmat kedvelő bordányit felolvasóként, hallgatóként is, hogy egy csésze tea mellett eltölthessünk egy kellemes délutánt.
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Marhapörkölt tarhonyával, vegyes
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Tejszínes gombás sertésborda
galuskával
Csőben sült csirkecomb-filé
burgonyapürével, befőtt
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RÁKSZŰRÉS ÉS ADOMÁNYGYŰJTÉS AZ AKTUALITÁS

05.13. P

A Védőnői Szolgálat aktuális hírei

Sárgaborsó
gulyás

Nőgyógyászati rákszűrés tartanak ultrahang vizsgálattal 2011.
május 18-án a Védőnői Szolgálatnál. A vizsgálatot Dr. Kajtár
István végzi, melynek költsége 2000 Ft.
Az ultrahangos vizsgálat mellett cytológiai kenet és hurok
levételt, felhelyezést, gyógyszeríratást is végez és bármilyen
nőgyógyászati panasszal lehet fordulni a szakemberhez. Ha
még nem telt le az egy év az előző rákszűréstől számítva és
panasza van, az sem akadály. Várjuk a helyi és a környező
települések lakóit is. Időpontegyeztetés és bejelentkezés sze-

Magyaros makaróni, műzli szelet
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