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FOLYTATÓDIK A 2012-BEN ELKEZDETT, ÉS AZÓTA IS TARTÓ FÁSÍTÁSI PROGRAM TELEPÜLÉSÜNKÖN

Közel háromszáz facsemetét ültetnek el tavasszal Bordányban
Az elmúlt években már hagyománnyá vált, hogy az őszi és a tavaszi időszakban jelentős mennyiségű fa telepítésére kerül sor
Bordányban. Az önkormányzat által 2012-ben életre hívott tudatos fásítási program eredményeként már számos területen újult
meg az utcakép. Az elmúlt időszakban a Benke Gedeon utcában kerültek kiültetésre gömbkőris fák, a Faluházhoz tartozó Park téren hársfák, míg a felújított Kistemplomtanya térre gömbkőris és platánfák kerültek elültetésre. A kerékpárúthoz
pusztaszilfák telepítése történt meg, de az egységesebb utcaképek érdekében a
Petőfi utcában hársfákat, míg az erről nyíló területeken magas kőrist, csörgőfát és
virágos kőrist is telepítettek. 2015 őszén a főút és a kerékpárút közé gömbkőrisek
kerültek. Az elmúlt négy évben 935 fa elültetésével gazdagodott községünk.
A tervezett és átgondolt munka a napokban is folytatódik. Ezúttal a Kossuth utca
kerékpárút és a lakóházak közötti területére ültetik majd a legtöbb fát. A közel két
kilométeres szakaszon 200 db oszlopos szil ültetését végzik a megbízott szakemberek. Az oszlopos szil vagy latin nevén ulmus lobel erőteljes növekedésű, széles,
zárt, oszlopos koronájú fajta. Levelei sötétzöldek, mattak, ősszel aranysárgák.
Kiváló utcai sorfaként aposztrofálják, évente várhatóan 60-70 cm növekedésre
képes, így a jelenlegi kisméret ellenére is 2-3 éven belül na-gyon szép, egységes
és harmonikus megjelenésű fasor tárul a szemünk elé településünk főutcáján. A
telepítéssel egyidejűleg kiszedésre kerülnek azok, a több, mint húszéves berkenye fák is, amelyek már csak hiányosan, illetve viszonylag rossz állapotban voltak megtalálhatóak a Kossuth utcán. A munka természetesen ősszel még tovább
folytatódik ezen a szakaszon, hiszen az utca páratlan oldalán lakók előtt még
megújításra vár a zöldfelület. A Tessedik és a Honvéd utcában azon ingatlanok elé
A település főutcájára oszlopos szilfák kerülnek
hársfát, míg az Építő utcában virágos kőris fát telepítenek a tájépítész útmutatásai
és a helyi környezetvédelmi, fenntarthatósági programoknak megfelelően. A fásítással szeretnék elérni azt, hogy csökkenjen a
por- és zajszennyezés, így egy sokkal élhetőbb homokháti településen élhetjük mindennapjainkat.
EGY NAP A HELYI KULTURÁLIS ÉLET SZEREPLŐIVEL

LELEPLEZÉSRE KERÜLT PETŐFI SÁNDOR SZOBRA

XIV. Bordányi Kultúra Napja 19-én

1848-as forradalomra emlékeztünk

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat valamint a
Faluház és Könyvtár 2016. március 19-én, szombaton
17:00 órától rendezi meg a XIV. Bordányi Kultúra Napját. A
rendezvény Masir Norbert Gyermek- és Ifjúsági Polgármester ünnepélyes beszédével veszi
kezdetét. A megnyitó
után elsőként a Palicsi
Magyar Művelődési
Egyesület Népdalköre
lép majd színpadra.
Őket a helyi Ádám Jenő
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti IsBordányi Alkotók Kiállítása
kola növendékei követik zenés és prózai műsorral. A Borostyán Dalkör két dalcsokorral kedveskedik a nagyérdemű közönségnek, de a csoport
zenészeiből álló trió is készül produkcióval. A rendezvény
ideje alatt és az azt követő héten megtekinthető a Bordányi
Alkotók Kiállítása, melynek keretében az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola rajz, festészet és
szobrászat tanszakos diákjainak munkáit láthatják majd. A
rendezvény végén állófogadással kedveskedik a Gyermek- és
Ifjúsági Önkormányzat a jelenlévőknek és a fellépőknek. Sok
szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Bordány Nagyközség Önkormányzata szeretettel várta a település lakóit a március 15-én, kedd délután rendezett ünnepségre. A színvonalas ünnepi műsort az iskola harmadik osztályosai adták Lajkóné Forrai Szilvia, Horváth Gabriella és Szilágyi Gergely pedagógusok felkészítésével, ezután katonadalokból álló dalcsokrot adott elő a Borostyán Dalkör. Tanács
Gábor polgármester ünnepi gondolatai után került sor a Petőfi Sándor és a Benke Gedeon
utca sarkán elhelyezett, Bánvölgyi László szobrászművész által megformált Petőfi
szobor leleplezésére. Bordány Nagyközség Önkormányzata, valamint a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat itt helyezte el
az emlékezés koszorúit.
Több éves álom vált valóra,
felavatták az ország egyik
legszebb Petőfi szobrát. Ezúton is szeretnénk megköszönni az Ádám Jenő ÁltaláFelavatták a Petőfi szobrot
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Borostyán Dalkör, valamint az 1848/49-es
Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület
Bordányi Szakaszának közreműködését.

HÁZHOZ MENNEK A FIATALOK A HULLADÉKÉRT

BORDÁNYI LAKOSOK INGYEN VEHETIK IGÉNYBE

Családkonzultációs szolgáltatás

Papírhulladék gyűjtés április 2-án

A családkonzultáció az egyén problémáját a kapcsolatok öszszefüggésében vizsgálja. A családterápiában a családi kapcsolatok, a családon belüli folyamatok kerülnek a középpontba. Olyan segítő beavatkozás, mely a család életében jelentkező elakadások, nehézségek leküzdésében az erőforrások
mozgósításával kíván segíteni. Milyen élethelyzetekben lehet szükség a családkonzultációra? Sok veszekedés van a
családban; érzelmi elhidegülés; szexuális problémák; megcsalás; a szülők azt veszik észre vagy az iskola/óvoda jelzi,
hogy valamilyen nehézsége van a gyermeknek; feldolgozatlan veszteségek (pl.: gyász, válás, munkahely elvesztése);
gyermekét egyedül nevelő szülő gondjai; új család kialakításának nehézségei (nevelőszülő, mostohatestvér, stb.); a gyermekkori család hatásait, mintáit szeretné jobban megérteni,
traumákat feldolgozni, megbékélni a családtagokkal.
A konzultáció bordányi lakosok számára ingyenes, helyszíne: Mórahalom, Röszkei út. 2. A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi elérhetőségeken: Dunainé Szűcs Katalin családterapeutánál, telefonszáma: 06-62/281-022/186 (kedden és csütörtökön 9-16 óráig),
vagy e-mailben a csaladkonzultacio@hoszkp.hu vagy a
dunaine@morahalom.hu címeken. A kapcsolatfelvételben
segítséget nyújt a család-, és gyermekjóléti szolgálatunk is.
Kálmán Anikó, családsegítő

A Bordányi Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat papírhulladék gyűjtő akciót 2016. április 2-án, szombaton rendezi meg.
A fiatalok reggel 8 órától az Arany János utcai focipályáról
indulnak összegyűjteni a felajánlott papírhulladékot, ahol a
gyűjtő pont is található. Kérjük a lakosságot, hogy a papírhulladékot legkésőbb reggel 8-ig helyezzék ki a ház elé. A gyűjtés során mind a polgárőrség, mind a körzeti megbízottunk
kiemelt támogatásról biztosította az ifjúsági önkormányzatot, tehát ha idegeneket látnak a településen, akik veszélyeztetik az akció sikerét, kérjük, haladéktalanul értesítsék rendőrünket, polgárőreinket. Palotás László, körzeti megbízott,
elérhetősége: 70/364-0461. Amennyiben nagyobb mennyiségű papírt szeretnének leadni azt előzetesen jelezzék a Faluház
ügyfélpultjánál vagy a 30/965-0771 telefonszámon.
KIEMELTEN FOGLALKOZNÁNAK A FIATALOKKAL

Pályázatot nyújtott be a KUSZA
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében
pályázatot nyújtott be a Kulturális és Szabadidős Egyesület
az ifjúsági korosztály közösségi aktivitását ösztönző programok megvalósítása érdekében. A fő cél a térIDŐJÓS
ségben élő fiatalok bevonása a helyi és térségi ifjúsági programok, rendezvények
Hétfő
megtervezésébe és megszervezésébe, továbbá a különböző települések fiatalja kö13°C
zötti párbeszéd, közös gondolkodás, és ér5°C
tékteremtő cselekvés ösztönzése. A 38 hóna- Zápor
posra tervezett program során több, mint
Kedd
húsz helyi közösségi esemény valósul meg,
terveznek évenként egy-egy térségi szintű
12°C
ifjúsági összművészeti kisfesztivált is.
5°C
Étkezési ALMA eladó.
Gyengén felhős
Érdeklődni: Hegedűs Imre,
tel.: 30/313-5910, az esti órákban.
Szerda

SZENT ISTVÁN KIRÁLY TEMPLOM MISERENDJE

Nagyheti szertartások időpontjai

A BELÉPŐJEGYEK MÁR MEGVÁSÁROLHATÓAK

Bordányi Jótékonysági Katolikus Bál
Kedves bordányi lakosok!
Talán furcsa és rendhagyó, hogy egyházközségünk katolikus
bált szervez. Szeretnék alkalmat biztosítani arra, hogy a
templomon kívül is találkozzunk és egy szép estét eltölthessünk. Ezért szeretettel hívok és várok mindenkit 2016. április
2-án 19 órától a Faluházban megrendezésre kerülő I. Bordányi Jótékonysági Katolikus Bálba! Belépőjegyek a Faluházban és a Vadgesztenye Étteremben 4000 Ft/fő áron vásárolhatóak meg. A háromfogásos vacsorát a Vadgesztenye Étterem
biztosítja, a zenét Busa Szaby szolgáltatja. Tombola felajánlásokat a szentmisék után a sekrestyében fogadjuk. Támogatójegyek vásárlására is lehetőség van a belépőjegyeket árusító helyeken. Az összegyűlt adományokból plébániánk belső felújítását szeretnénk elvégezni. Bízom abban, hogy közösségünk összetartozása ezáltal is erősödhet!
Janes Zoltán, plébános
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04.25. H

Szárnyas apró-

leves eperA
1 lék
szalag tésztával

A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

Március 20. Virágvasárnap 9:30 Szentmise, Passió előadása gyerekek közreműködésével, Barkaszentelés,
Március 24. Nagycsütörtök 16:30 Szentmise Hálából az Oltáriszentség alapításáért
Március 25. Nagypéntek (szigorú böjti nap) 15:00 Keresztút, 16:00 Igeliturgia. Szertartásvégzés: olvasmányok, passió,
hódolat a szent kereszt előtt, áldozás, imádság a szentsírnál.
Március 26. Nagyszombat, Húsvét vigíliája 8:00 9 órától
nyitva lesz a templom. Alkalom a Szentsír látogatására.
18:00 Feltámadási szertartás, jó idő esetén a templom körül
feltámadási körmenet.
Március 27. Húsvétvasárnap 9:30 Szentmise
Március 28. Húsvéthétfő 9:30 Szentmise
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2 gyufatésztával

A Zöldborsó főzelék Stefánia vagdalttal

11°C
5°C

Marhapörkölt tarhonyával, vegyes

B vágott
sajt petrezselymes rizzsel, tartár
C Rántott
mártás

Eső

Csütörtök

Zöldséggel töltött csirkemell filé,

A burgonyapürével, kompót

Sertéstokány gazdagon, hagymás sajtos
nokedlivel

B
Tengeri halfilé rántva, tojásos rizzsel,
C fejes
saláta

10°C
2°C
Zápor

Péntek

A Parajfőzelék fasírttal, sütemény

10°C
2°C

Olaszos szószban sült tepsis
csirkecomb, tésztával

B
csülökkel,
C Körömpörkölt
sósburgonyával, csemege uborka
Natúr sertésborda, hagymás

A besamelmártással, rizzsel

Fokhagymás tejfölös csirkemell,

B tésztával
sertésmáj, hagymás
C Rántott
törtburgonyával, cékla
A Mákos tészta

B Tojásos galuska, fejes saláta
krumpli darált hússal, csemege
C Rakott
uborka

Eső

Szombat
12°C
3°C
Erősen felhős

Vasárnap
13°C
3°C
Gyenge eső

