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TELJES KÖRŰ ÉS PONTOS TÁJÉKOZTATÁST AD A FORRÁS IV. VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT A LAKOSSÁGNAK

Ülésezett a testület, napirendre kerültek a csatorna aláírások is

A képviselő-testület csütörtökön tartotta meg soron következő ülését. A polgármester a két ülés közötti eseményekről
szóló beszámolója után jóváhagyásra került a 2016. évi közbeszerzési terv, amelyben egyelőre egy tétel szerepel, a Széchenyi utcai kétlakásos bérlakás megépítése, de a remények
szerint hamarosan bővülhet a lista az óvoda-bölcsőde fejlesztéssel, illetve az iskola és a polgármesteri hivatal fejlesztésével. A képviselők módosították a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát, majd tájékoztatót hallgattak
meg a hivatal épületének felújítási tervéről, továbbá a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységé-

A lakosság által felvetett javaslatokat is tárgyalta a testület

ről. A testület elé kerültek a hivatal felújításával kapcsolatos
első tervek, többek között akadálymentesítésre és energetikai
felújításra kerülne sor az épületben, de amennyiben erre lehetőség van a pályázati forrásból bővítések is megvalósulhatnak. Döntés született a Széchenyi utcát a Zákányszéki úttal
összekötő útszakasz és hozzá kapcsolódó építési telkek kialakításáról is. A CSOK miatt megnövekedett az építési telkek
iránti igény, ennek szeretne eleget tenni az önkormányzat.
A lakosok kiemelt figyelemmel kísérik a szennyvíz-beruházás utolsó szakaszát, és mint arról korábban a Bordányi Naplóban is beszámoltunk már, 204 aláírással érkezett követelés
a megmaradt csatorna pénzek azonnali és egyösszegű visszafizetése tárgyában. A polgármesterhez eljuttatott kérelmet a
településvezető most terjesztette a testület elé. A képviselőtestület egyhangúan támogatta a pénzmaradvány teljes öszszegű visszafizetését. Határozatban kérik a Forrás IV. Beruházó Víziközmű Társulatot, hogy a lakosság teljes körű és
pontos tájékoztatása és megnyugtatása érdekében hozza nyilvánosságra a jelenleg a társulatnál rendelkezésre álló pénzösszeg nagyságát, az érdekeltségi területen még megvalósítandó beruházásokat és azok várható bekerülési költségét, az
érdekeltségi területhez tartozó, még megvalósítandó bekötések számát és a megvalósulás helyét, továbbá a fejlesztések,
helyreállítási munkálatok ütemezését. A képviselő-testület
információt kér a társulattól arra vonatkozólag, hogy mikor
várható az elszámolás, illetve a pénzmaradvány visszafizetése az érdekeltek számára. A képviselők kezdeményezték,
hogy a társulat soron következő küldöttgyűlése tűzze napirendre a társulat pénzügyi helyzetéről szóló részletes beszámolót, és biztosítson lehetőséget minden érdekelt - kiemelten
a követeléseket aláírók számára - a teljes körű adatbetekintésbe, a kérdéseik feltételére egy települési szinten megrendezett fórum keretében.

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a falugyűlésen felvetett lakossági javaslatokról is. Ezt követően a kérdésekre került sor. Balogh Ferenc képviselő lakossági megkeresésre a Dózsa téri világítás időkapcsolóval való felszerelését javasolta, hogy a fiatalok este tíz után már ne tartózkodjanak a téren, mert zavarják a környéken élőket. Jelezte, hogy
többször marad felkapcsolva a világítás a Park téri sportpályánál is, megoldást kell találni a problémára. A Zákányszéki
úton élők azzal keresték meg a képviselőt, hogy félnek, kimaradnak a fásítási programból, és zavarja őket a csatornafedők
zörgése, illetve az áthaladó autók sebessége, míg a Kossuth
utcában élők a gazdabolt előtt rendszeresen parkoló nagy autókra hívták fel a figyelmet, a biztonságos közlekedés érdekében forgalomlassítást szeretnének a központi részen. Tanács
Gábor válaszában elmondta, hogy a Dózsa téri közvilágítás
korszerűsítés az éjszakai rongálások megelőzését szolgálja,
nem lenne célszerű 10 órától sötétbe burkolni a játszóteret. A
Park téri teniszpálya világítás korszerűsítése folyamatban
van, itt is ledes lámpák kerülnek majd felszerelésre, jelentősen csökkentve a világítás költségeit. A csatornafedők problémáját már jelezték a kivitelezőnek, aki a garanciális bejárást követően javítani fogja a hibákat. A főutca a két abc közötti szakaszának fejlesztésére tervek készülnek, azonban
például újabb parkolók kialakítását csak pályázati forrásból
tudja megvalósítani az önkormányzat. Kiss-Patik Péter alpolgármester elmondta, hogy a település fásítási programja őszszel folytatódik majd, ekkor kerülhet sor többek közt a Zákányszéki úton facsemeték ültetésére.

HÁZHOZ MENNEK A FIATALOK A HULLADÉKÉRT

Papírhulladék gyűjtés április 2-án
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 helyezzék
ki a papírhulladékot a ház elé legkésőbb reggel 8-ig. 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.
ÁPRILIS 16-ÁN KERÜLT VOLNA MEGRENDEZÉSRE

Elmarad a Népzenei Találkozó
Sajnálattal közöljük, hogy a 2016. április 16-ára, szombatra
tervezett Népzenei Találkozó programütközés miatt elmarad.
A tervek szerint a későbbiekben kerül megrendezésre,
melyről tájékoztatni fogjuk Önöket. Megértésüket köszönjük, találkozzunk a Nyugdíjas Amatőr Művészeti Fesztiválon, ahol többek között a Borostyán Dalkör is fellép.

ben dolgoznak majd együtt a szakemberek. A projekt első
programjára március 29-én, kedden került sor Dettán. Az ottani értékgyűjtésbe bekapcsolódók megismerkedhettek a
hungarikumok és helyi értékek törvényi szabályozásával, a
Bordányi Értéktár Bizottság munkájával, településünk helyi
értékeivel. A találkozón részt vett Peter Roman Detta város
polgármestere, valamint Tanács Gábor nagyközségünk első
embere is. A szakmai program ebéddel, a kulturális központ
megtekintésével, valamint közös sétával zárult az Anton
Kratzer parkban. A pályázat a jövő héten Csóka községben
folytatódik majd, ahol szintén értéknapot tartanak majd a
Bordányi Értéktár Bizottság tagjai.

NYUSZISIMOGATÓ ÉS TOJÁSKERESÉS IS VOLT

Húsvéti játékokkal várták a gyerekeket
A húsvéti készülődés jegyében izgalmas játékokban vehettek
részt a gyerekek 2016. március 24-én és 25-én a Faluházban
és a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban. Elsőként a Faluház parkjában tojásvadászatra indultak, majd tojásgörgetés és
tojásegyensúlyozás volt a feladatuk. Később az előzetesen kifújt tojásokat befestették, majd a tojásokból piskótát sütöttek,

SZOMBATON 16:30-TÓL ZSOMBÓ ELLENI MECCS

Visszatérnek a meccsek a focipályára
2014. novembere után újra mérkőzést rendeznek az Arany János utcai focipályán. A szombaton 16:30-kor kezdődő Zsombó elleni mérkőzésre várnak minden szurkolót, hiszen az
mellett, hogy remek időt mondanak a meterológusok, fontos
mérkőzés vár a Hódi legénységre. A csapat mindig nehéz
mérkőzést szokott játszani a szomszédvár csapatával, ősszel
például 1-0-s vereséget szenvedett a BSK, így van miért viszszavágniuk Mészároséknak. A további focimérkőzések, így a
Bordány-Zsombó ifi meccs is még a Petőfi
IDŐJÓS
utcai sportpályán kerülnek megrendezésre,
hiszen egyelőre nem tudni, hogy milyen álHétfő
lapotban is van a "benti" pálya. Az U19-esek
18°C
mérkőzése szombaton 14:30-kor kezdődik.
7°C
Vasárnap 10:00 órakor serdülő együttesünk
Derült
hazai pályán a Baktó-FC Szegvár U16-osaival mérkőzik, 14:00 órakor kéziseink a BorKedd
dányi Sportcsarnokban az Algyővel találkoznak, míg vasárnap 16:30-kor a Bordány
20°C
8°C
II labdarúgó csapata a Ruzsa elleni derbivel
zárja a sporthétvégét! Szurkolj a helyszínen! Gyengén felhős
Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!!

A gyerekek nagyon jól szórakoztak a húsvétra hangoló délutánon

amit a játékok után jóízűen elfogyasztottak. Volt még nyuszi
simogató és húsvéti kézműves foglalkozás is. A legügyesebb
résztvevők ajándékot kaptak. Másnap hasonlóan érdekes játékok vártak a gyerekekre, többek között székfoglalózás,
Amerikából jöttem vetélkedő, tojáskeresés, fogócskázás, valamint színpompás díszeket, például húsvéti nyuszit és csibét
is kreálhattak. A kenyérlángos elfogyasztása után újult erővel
vetették magukat a játékokba a gyerekek, focizhattak, pókerezhettek és biliárdozhattak a program zárásáig.
ÁPRILIS 9-ÉN, SZOMBATON A FALUHÁZBAN

Nyugdíjas Amatőr Művészeti Fesztivál

ÁPRILIS 5-ÉN CSÓKÁN TARTANAK ÉRTÉKNAPOT

Értékgyűjtés a testvértelepüléseken
Mint arról korábban beszámoltunk Bordány Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság HUNG-2015 jelű pályázatára, a „Határmenti határmente értékeink nyomában“ című
pályázat közel hárommillió forint támogatásban részesült. A
projektben három határon túli testvértelepülésünkkel működik együtt nagyközségünk, a bánsági Detta városával, a vajdasági Csóka községgel, valamint a szintén vajdasági Hódegyháza helyi közösséggel. Az értékgyűjtés módszertanának tapasztalatátadásában, hazai és külhoni értékgyűjtésben
működtetésében, valamint a feltárt értékek népszerűsítésé-

Szerda
04.04.
04.25. H

Alföldi

A
1 májgombóc
leves
A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

Idén már a XVIII. Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós
Nyugdíjas Amatőr Művészeti Fesztivált tartják 2016. április
9-én, szombaton délelőtt 10:00 órai kezdettel a bordányi Faluházban, melyet az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubszövetség megyei szervezete rendez a bordányi Nefelejcs Nyugdíjas Klub közreműködésével. Szombat délelőtt újra a népdaltól, a népi hangszerektől lesz hangos a Faluház színházterme. A fellépők között nótaénekesekkel, táncosokkal, népdalkörökkel, vers és mesemondókkal is találkozunk. Nagyon
sok fellépő visszatérő szereplője ennek a hagyományos bordányi tavaszi fesztiválnak. Nagy szeretettel várjuk a fellépő
együtteseket a Faluházban, reméljük, hogy mindenki jól fogja érezni magát. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Szalai Antal, klubvezető

2 Tejleves
csipettésztával
04.05.
04.25. K
H

Tejfölös
Akaralábleves
1

2

Magyaros
gombaleves

04.06.
04.25. SZ
H

1 Tarhonyaleves
2

Sajtkrémleves
kenyérkockával

04.07.
04.25. CS
H

A Milánói makaróni
Csirkecomb Pékné módra velesült

B burgonyával
pirított darával,
C Meggymártás
sertéssülttel

1

Babgulyás
sertéshússal
Csirke

2 raguleves

Felhős

Csütörtök

Tepsis töltött sertés szelet

A burgonyapürével, vegyes kompót
Kapros csirkemell tejszínnel, joghurttal,
tésztával

B
C Bácskai rizseshús, vegyes saláta

20°C
9°C
Eső

Péntek

sertéspörkölttel,
A Zöldbabfőzelék
sütemény

18°C
9°C

Vasvári cigánypecsenye (fokhagymás tarja
sült burg., uborkasaláta

B
csirkemell (mustár tejföl, sajt)
C Dijoni
csőben sütve, párolt zöldséggel
párizsi bundában),

Afrikai harcsafilé rántva, kukoricás

A rizzsel, joghurtos majonézes öntettel

1 Paradicsom leves Sertésflecken hagymás
B törtburgonyával, csemege uborka
Kelkáposzta
filé paprikás tésztával,
2 leves
C Csirkecomb
fejes saláta
04.08.
04.25. P
H

20°C
8°C

A Grízes tészta
B Sonkás kocka
apró, petrezselymes
C Fokhagymás
burgonyával, cékla

Eső

Szombat
19°C
9°C
Zápor

Vasárnap
18°C
10°C
Zápor

