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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

ÚJ KÖZÖSSÉGI TÉR AZ ISKOLA ELŐTT, TOVÁBBI SZÉPÍTÉSEK VALÓSULTAK MEG A SZOBOR KÖRNYÉKÉN

Ötvenhatos hős szobra került a Honvéd utcába
Mint arró l má r a korá bbiakban is beszá moltunk, ö n- kö tő oszlopos tető vé gre a korá bbi é pıt́é si terv szekormá nyzatunk sikeresen pá lyá zott a Kö zé p- é s Ke- rinti lá tvá nnyal vá rja az ide é rkező ket. Most é rvé let-euró pai Tö rté nelem é s Tá rsadalom Kutatá sá é rt nyesü l a tervező korá bban megá lmodott elké pzeKö zalapıt́vá nyhoz "Bü szkesé gpont" kialakıt́á sá ra. A lé se, a ré gi é s az ú j ré sz eszté tikus, egyszerű de
pá lyá zatnak kö szö nhető en teljes egé szé ben finan- lá tvá nyos ö sszekapcsolá sa. Kicsit olyan, mintha egy
szıŕoztá k a szobor elké szıt́é sé t, felá llıt́á sá t é s a kö rü - ú j é pü letet kaptunk volna, pedig ez eddig is ıǵy é s itt
lö tte lé vő terü let rendbeté telé t. A projektek kereté - á llt, csak a hangsú ly nem ide terelő dö tt. A terü letben az 1956-os forradalom é s szabadsá gharc ese- rendezé ssel a korá bbi elké pzelé sek is megvaló sulmé nyeinek, hő seinek é s á ldozatainak kö zterü leti hattak. Jelentő sen javult az iskola elő tti parkolá s, leemlé kmű veket, emlé khelyeket á llıt́ani kıv́á nó k je- á llá s helyzete. Az á rok betemeté sé vel, az eső vıźelvé alatti megoldá sá val sikerü lt plusz
lentkezé sé t vá rtá k. Pá lyá zatunkat csak a má sodik zeté s fö ldfelszın
terü lethez hozzá jutni. Egy
kö rben tá mogatta a kuraú gynevezett dokkoló tetó rium, ı́gy a hatá ridő k
rü let alakulhatott ki, ahol
jelentő s mó dosulá sa mia szü lő k biztonsá gosan fé att a ké pviselő -testü letre tudnak parkolni, mıǵ a
nek egy má sik alkotá st
gyermek kiszá ll az autó kellett kivá lasztani, mint
bó l. A tanyá n é lő lakosok
amirő l korá bban dö nté s
ré gó ta ké rté k, hogy biztoszü letett. A ké pviselő k
sıt́sanak helyet szá mukra
ú gy dö ntö ttek, hogy Juha
a keré kpá rtá roló pavilonRichá rd Attila szobrá t, a
ban, ugyancsak igé ny volt
“Pesti srá c”-ot a Honvé d
ez a sportcsarnokot haszutcá ban, egy dıśzté r kiaSzerencsét hozhat a hőssel való kézfogás ná ló k ré szé rő l is. A kerıt́é s
lakıt́á sá t kö vető en á llıt́elbontá sá val a keré kpá rsá k fel, mondvá n a hő s
kisfiú t á brá zoló szobor jó pé ldá val szolgá l majd a fel- tá roló ba ezentú l az iskola nyitvatartá sá tó l fü ggetlenö vekvő generá ció nak. Az iskola Honvé d utca elő tti nü l is lerakhatjá k biciklijeiket a kö rnyé ken é lő k, vagy
a programokra ide é rkező k, mıǵ korá bban az iskolai
tere mé ltó helye lesz az emlé kezé snek. A szoborá llı-́
tá s termé szetesen a terü letrendezé st is magá val szü nidő k eseté n erre egyá ltalá n nem volt lehető sé hozta. A ré gi, felá zott kerıt́é s elbontá sra kerü lt, az gü k. A biztonsá gra remé lhető leg az ú jonnan felszeiskola udvari bejá ratá nak kapujá t beljebb, a ké t é pü - relt kamerá k nyú jtanak garanciá t, de nem á rt, ha
let kö zé helyezté k á t. Az Erzsé bet tá borosok á ltal ta- mindenki zá rja is a kö zterü leteken lerakott já rmű vé t
valy kialakıt́ott virá gá gyá s is ú j helyet kapott, az idei nem csak itt, hanem a tö bbi kijelö lt helyen is falutá borozó k á tü ltetté k a nö vé nyeket. A szobor kö r- szerte. A szobrot má r most megszeretté k az iskolá ba
nyé ké t té rkő vel, a ré gi eső vıź elvezető á rok helyé t, é s já ró gyerekek, szá mos szelfi ké szü lt é s sokan bıźnak
az ú t szé lé t pedig gyeprá ccsal raktá k ki a szakem- abban is, hogy szerencsé t hoz majd a ké zfogá sa egyberek. Az ú jonnan é pıt́ett é s a ré gi é pü letet ö ssze- egy dolgozat megıŕá sa elő tt.
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BENK DÉNES-humorista
ESSEMM
HŐSÖK élő koncert
Helyszín: Bordány, Park tér 1.

fesztivál

Egyre tö bben teszik ki a há zak elé a komposztá lható
hulladé k szá llıt́á sá ra alkalmas bioló giailag lebomló
zsá kokban a há z kö rü l felgyü lemlett zö ldhulladé kot, sajnos mé g mindig vannak azonban olyan lakó k, akik mé g mindig a kuká ba teszik a há z kö rü l levá gott fü vet, gallyakat. Ha ennek az az oka, hogy
nincs zsá k, amibe szé tvá logathatná k a komposztá lható hulladé kot, azt aká r a Faluhá z, aká r a Polgá rmesteri Hivatal informá ció s pultjá ná l á tvehető ! Az
é v vé gé ig Bordá nyban mé g az alá bbi napokon szervez zö ldhulladé k begyű jté st a kö zszolgá ltató : szeptember 5, 19; októ ber 3, 17; november 14 é s december 18. A zsá kba vá gott fü vet, virá got, falevelet, lá gyszá rú nö vé nyeket, kezeletlen ké reg darabokat, a
há ztartá sban keletkezett konyhai é s é lelmiszer maradé kot, fű ré szport, fa forgá csot, szá raz szalmá t lehet elhelyezni. Ugyancsak a zsá kba kerü lhetnek a
zö ldsé g- é s gyü mö lcs maradvá nyok, a ká vé zacc, tealevelek, tojá shé j é s egyé b nö vé nyi szá rmazé kok is.
Maximum 70 cm hosszú , 50 cm á tmé rő jű kö tegekben, ké vé be kö tve kell kihelyezni a gallyakat, faá gakat fanyesedé keket, amelybő l egy alkalommal maximum 0,5 kö bmé ternyit szá llıt́anak majd el a há z
elő l. Termé szetesen a begyű jtö tt hulladé kok aprıt́á s
é s komposztá lá s utá n hasznosıt́á sra kerü lnek. Fontos informá ció , hogy a szelektıv́ (korá bbi nevé n sá rga zsá kos) hulladé k gyű jté sé re minden pá ratlan hé t
keddjé n kerü l sor.

ALGYŐ ELLEN JÁTSZIK MEGYE I-ES CSAPATUNK

A Bordány II hazai pályán meccsel
A Foliaplast-Bordá ny SK megye I-es csapata 4-0-ra
nyert a Szentes ellen a bú csú alkalmá val megrendezett bajnoki mé rkő zé sen, gó ljainkon Fodor Balá zs
é s Gajdacsi Má tyá s osztozott meg fele-fele ará nyban. Szombaton 16.30-kor idegenben jö n a bajnoksá g eddigi legnagyobb erő pró bá ja, hiszen az é lmező nyhö z tartozó Algyő n vizitá l a Hó di legé nysé g.
U19-es együ ttesü nk a szabadnaposok hé tvé ge utá n
szombaton 16.30-kor Csanyteleken lé p pá lyá ra, mıǵ
megye III-as csapatunk vasá rnap 16.30-kor hazai
Hé tfő
pá
lyá n fogadja a Sá ndorfalva II együ ttesé t. Nő i ké zilabdá zó ink szeptember 2-á n (szombaton) Deszken
szerepelnek egy torná n. Remé ljü k, miné l tö bben
ellá togatnak valamely mé rkő zé sre é s bıźtatjá k kedvenc csapatukat. Hajrá Bordá ny! Hajrá BSK!
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
Hé
tfő H
04.25.

Csontleves

A
1 eperszalag
té sztá val

Kelká poszta
2 leves

A

Zö ldborsó fő zelé k Pá rizsi csirkemellel

B
C

Tepsis tarja lilahagymá s kré msajtban,
pá rolt rizzsel

A

Rá ntott borda petrezselymes
burgonyá val, ká posztasalá ta

Kedd
04.25. H

A
1

Vegyes zö ldsé gleves csurgatott té sztá val
Magyaros sü tő tö kkré mleves
pir. kolbá sszal

B
C
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ÓVATOSAN KÖZLEKEDJENEK!

Szerda

1 Tarhonyaleves
2 Karfiolleves
1

Sá rgaborsó
2 leves

Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata a hamarosan
kezdő dő tané v kezdeté re idő zıt́ette az oktatá si inté zmé nyek elé kihelyezendő fekvő rendő rö k elhelyezé sé t. Tö bbszö ri problé ma volt ugyanis, hogy a
sebessé gkorlá tozó tá bla jelzé sé t figyelmen kıv́ü l
hagyva nagy sebessé ggel haladtak á t az autó sok az
iskola é s az ó voda é pü lete elő tt, ezé rt kerü lt sor az
é rintett terü leteken a fent emlıt́ett forgalomkorlá tozá si eszkö z elhelyezé sé re. Az iskola é pü leté né l a
Honvé d utcá n a Dudá s utcai é s a Bem utcai keresztező dé st kö vető en, mıǵ az ó vodá ná l a Rá kó czi utcá n a
Benke Gedeon é s a Jó kai utca kö zö tti szakaszra ke-

2

Tejszın
́ es
csirkeragu
leves

Fokhagymá s tejfö lö s marhatoká ny
té sztá val
Zö ldbabfő zelé k serté spö rkö lttel, ıźes
fá nk

B
C

Hentes borda tö rtburgonyá val
Tejfö lö s tá rkonyos csirkecomb cső ben
sü tve té sztá val

A

Harcsafilé rá ntva gombá s rizzsel,
kapros joghurtos salá ta
Disznó toros tö rtburgonyá val,

B ková szos uborka
C Eszterhá zy csirketoká ny té sztá val

Pé
ntekH
04.25.

1 Serté sgulyá s

Bá cskai rizses hú s, vegyes vá gott

A

Csü
tö rtö
04.25.
Hk

Szá rnyashú s
erő leves
csipetté sztá val

Serté ssü lt vegyes kö rettel

A

Tejberizs fahé jas cukorral

B
C

Sonká s sü lt rakott té szta

IDŐJÓS

Flekken tö rtburgonyá val,
ká posztasalá ta

Hétfő

Kedd

Szerda

28°C
15°C

27°C
15°C

25°C
13°C

Részben napos Részben napos

Csütörtök

24°C
12°C
Elvétve zápor

Tisztelt Olvasóink és Hirdetőink!

Zöldhulladék szállítás időpontjai

rü lt forgalomlassıt́ó kü szö b. Remé ljü k, hogy a csalá dok é s a kisgyermekesek biztonsá ga é rdeké ben kialakıt́ott lassıt́ó k nagy segıt́sé get jelentenek majd a
jö vő ben a telepü lé sü nkö n kö zlekedő k szá má ra.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bordányi Hírek nyári leállása véget ért. Kérjük, hogy
a megjelentetni kívánt hirdetéseiket, illetve cikkeiket legkésőbb minden hét kedd délután 4
óráig jutassák el hozzánk. E-mailben a naplo@bordany.hu címre vagy leadhatják
személyesen a Faluház ügyfélpultjánál .

TEGYÜNK EGYÜTT KÖRNYEZETÜK MEGÓVÁSÁÉRT

Péntek

25°C
12°C
Részben napos

Szombat

25°C
13°C
Napos

Elvétve zápor

Vasárnap

26°C
15°C
Napos
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