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Az	elmúlt	években	már	hagyománnyá	vált,	hogy	az	őszi	és	a	tavaszi	időszakban	jelentős	mennyiségű	fa	tele-
pıt́ésére	kerül	sor	Bordányban.	Az	önkormányzat	által	2012-ben	életre	hıv́ott	tudatos	fásıt́ási	program	ered-
ményeként	már	számos	területen	újult	meg	az	utcakép.	Az	elmúlt	időszakban	a	Benke	Gedeon	utcában	kerül-
tek	kiültetésre	gömbkőris	fák,	a	Faluházhoz	tartozó	Park	téren	hársfák,	mıǵ	a	felújıt́ott	Kistemplomtanya	tér-
re	gömbkőris	és	platánfák	ke-
rültek	elültetésre.	A	kerékpár-
úthoz	 pusztaszilfák	 telepı́té-
se	történt	meg,	de	az	egysége-
sebb	 utcaképek	 érdekében	 a	
Petőfi	utcában	hársfákat,	mıǵ	
az	erről	nyıĺó	területeken	ma-
gas	 kőrist,	 csörgőfát	 és	 virá-
gos	kőrist	is	telepıt́ettek.
2015	őszén	a	főút	és	a	kerék-
párút	 közé	 gömbkőrisek	 ke-
rültek.	 Tavaly	 a	Kossuth	utca	
kerékpárút	felőli	oldalán	a	bi-
cikliút	 és	a	 lakóházak	közötti	
területre	oszlopos	szilfák	tele-
pıt́ése	történt	meg,	de	 faülte-
tés	valósult	még	meg	a	Tesse-
dik,	Honvéd	és	az	E� pıt́ő	utcá-
ban	is.	Az	elmúlt	öt	évben	ösz-
szesen	1306	fa	elültetésével	gazdagodott	nagyközségünk.	A	munkálatok	a	napokban	ismét	folytatódnak,	ez-
úttal	a	kiemelt	telepıt́ési	terület	a	Rákóczi	utca	óvodától	a	Toldy	utcáig	érő	szakasza	lesz,	ahová	a	tájépıt́ész	
útmutatásai	és	a	helyi	környezetvédelmi,	fenntarthatósági	programoknak	megfelelően	több,	mint	száz	vér-
szilva	fát	telepıt́enek.	A	nagyon	szép	sötét	lilás-bordó	levelű	dıśzfa	4-5	méter	nagyra	nő,	ıǵy	az	utca	légveze-
tékekkel	érintett	szakaszán	sem	fog	gondot	okozni	a	növekedése.	Tavasszal	gyönyörűen	virágzik,	nyáron	kü-
lönleges	lombszıń ével	a	kertek,	utcák	dıśze.	A	Kossuth	utca	páratlan	oldalán	az	U� llés	felőli	részétől	egészen	a	
központi	részekig	folytatódik	a	gömbkőrisek	ültetése,	összesen	több,	mint	kétszáz	facsemete	kerül	kihe-
lyezésre	a	közterületekre,	ıǵy	az	öt	éve	meghirdetett	programban	az	elültetett	fák	száma	már	meg	fogja	ha-
ladni	az	ezerötszáz	darabot!	A	fásıt́ással	a	település	képviselő-testülete	szeretné	elérni	azt,	hogy	csökkenjen	
a	por-	és	zajszennyezés,	egységesebb	utcaképek	alakuljanak	ki,	ıǵy	egy	sokkal	élhetőbb	homokháti	települé-
sen	élhetjük	mindennapjainkat.

TAVASSZAL	A	RÁKÓCZI	ÉS	A	KOSSUTH	UTCA	NAGY	RÉSZÉN	KERÜL	SOR	FÁSÍTÁSRA	BORDÁNYBAN

Újabb	kétszáz	facsemete	találhat	otthonra	nálunk	

A	napokban	kerültek	a	postaládákba	azok	a	biológiai-
lag	lebomló	zsákok,	amelyekbe	ezentúl	a	komposztál-
ható	hulladékokat	gyűjthetik	össze	a	bordányiak.	Min-
den	háztartás	két	ilyen	zsákot	kapott.	A	telepakolt	zsá-
kokat	a	megadott	időpontokban	gyűjti	be	a	szolgáltató,	
és	helyettük	újakat	dobnak	a	postaládába	a	cég	embe-
rei,	hasonlóan	mint	a	sárga	szıńű,	csomagolási	hulla-
dék	begyűjtésére	szolgáló	zsákok	esetében.	A	bordányi	
begyűjtési	napok	a	következők:	április	18.;	május	2.,16.	

és	30.;	június	13.,	27.;	július	11.,	25.;	augusztus	8.,	
22.;	szeptember	5.,	19.;	október	3.,	17.;	november	
14.	és	december	18.	A	zsákba	vágott	füvet,	virágot,	
falevelet,	lágyszárú	növényeket,	kezeletlen	kéreg	
darabokat,	a	háztartásban	keletkezett	konyhai	és	
élelmiszer	 maradékot,	 fűrészport,	 fa	 forgácsot,	
száraz	szalmát	lehet	elhelyezni.	Ugyancsak	a	zsák-
ba	kerülhetnek	a	zöldség-	és	gyümölcs	maradvá-
nyok,	a	kávézacc,	tealevelek,	tojáshéj	és	egyéb	nö-
vényi	származékok	is.	Maximum	70	cm	hosszú,	50	
cm	 átmérőjű	 kötegekben,	 kévébe	 kötve	 kell	 ki-
helyezni	a	gallyakat,	faágakat.
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Vérszilva	fák	színesítik	az	út	szélét



a	csapatot.	Magát	a	mérkőzést	nehezen	lehet	értékelni,	hi-
szen	egész	héten	a	Kiskundorozsma	ellen	készültünk,	a	já-
tékvezető	ténykedésére	viszont	nem	lehet	felkészülni.	A	hi-
bái	tönkretették	a	következő	hetek	munkáját”.	Március	26-
án,	vasárnap	16	órától	az	élmezőnyhöz	tartozó,	legu-tóbb	
az	 éllovas	 Csongráddal	 ikszelő	 Tiszasziget	 együtte-se	
érkezik,	 az	 előzmények	 ismeretében	 ismét	 különösen	
fontos	lesz,	hogy	minél	többen	szurkoljanak	a	csapatnak	a	
Bordányi	 Focipályán.	 A	 szervezők	 a	 mérkőzés	 mellett	
külön	programokkal	 is	 készülnek,	 ıǵy	 a	 gyerekeket	 és	 a	
felnőtteket	egyaránt	vattacukros	is	várja,	de	a	szünetben	
értékes	 nyeremények	 sorsolására	 és	 11-es	 rúgó	 ver-
senyre	is	sor	kerül.
A	Bordány	II	legutóbb	ikszelt	Csongrádon,	szombaton	15	
órától	 pedig	 a	Mórahalmot	 fogadják	 Rácz	 Zoltánék.	 Női	
felnőtt	 együttesünk	 szépen	 helytállt	 az	 éremre	 hajtó	
Kistelek	 ellen,	 szombaton	 Székkutason	 játszanak	 a	 lá-
nyok.	 U19-es	 együttesünk	múlt	 héten	 Szőregen	 szenve-
dett	 2-1-es	 vereséget	 az	 utolsó	 percben,	 ezúttal	 sza-
badnaposak	lesznek	Zádori	Csaba	fiai.	U14-es	focistáink	is	
előrehozott	 mérkőzéssel	 megkezdték	 a	 tavaszt,	 Retek	
Flórián	tanıt́ványai	a	nagyon	erős	SZEAC	LAA	gárdájától	
szenvedtek	 vereséget,	 a	mai	 napon	15	 órától	 a	 Zsombó	
érkezik	Bordányba.		Hajrá	Bordány!	Hajrá	BSK!

HELYI	ALKOTÓK	MUTATKOZNAK	BE	BORDÁNYBAN

Szombat	 a	 helyi	 kultúra	 napja
A	Bordányi	Gyermek-	és	Ifjúsági	O� nkormányzat	március	
25-én	szombaton,	délután	öt	órától	rendezi	meg	immá-
ron	tizenötödik	alkalommal	a	Bordányi	Kultúra	Napját.		
Az	ifjúsági	képviselő-testület	a	februári	testületi	ülésen	
döntött	 a	 program	 megrendezéséről,	 amelyet	 hagyo-
mányteremtő	céllal	még	2002-ben,	az	akkori	ifjúsági	ön-
kormányzat	indıt́ott	útjára.	A	program	jól	illeszkedik	az	
idei	Jubileumok	E� ve	Bordányban	rendezvénysorozathoz	

is,	főleg	ha	azt	is	figyelembe	vesszük,	hogy	maga	az	ese-
mény	is	jubilál,	hiszen	15	éve	minden	évben	megrende-
zésre	 kerül	március	 utolsó	 szombatján.	 A	 rendezvény	
Lajkó	Bálint	gyermek-	és	ifjúsági	polgármester	nyitóbe-
szédével	veszi	kezdetét.	Az	ünnepi	beszéd	után	a	helyi	
kultúráért	 elkötelezett	 alkotóké	 a	 főszerep:	 szıńpadra	
lép	 a	 Borostyán	 Dalkör,	 a	 szépkorúak	 új	 dalcsokorral	
kedveskednek	a	jelenlévőknek.	A	Budapesten,	a	Nemzeti	
Szıńházban	előadott	szıńdarabot	a	„Kistömlöc”-öt	a	bor-
dányi	deszkákon	is	bemutatja	a	nagyérdeműnek	a	Bor-
dányi	Amatőr	Szıńjátszó	Kör.	A	helyi	szerző,	Horváth	Do-
minika	szıńdarabjával	nagy	sikert	arattak	a	II.	Pajtaszıń-
házi	Szemlén,	reméljük	a	bordányiaknak	is	tetszeni	fog	
majd	a	Gömöri	Krisztián,	a	Szegedi	Nemzeti	Szıńház	szı-́
nésze	mentorálásával	megújıt́ott	darab.	Minden	 évben	
jobbnál	 jobb	 produkciókkal	 lepik	 meg	 a	 nézőket	 az	
A� dám	Jenő	A� ltalános	Iskola	és	Alapfokú	Művészeti	Iskola	
növendékei.	I�gy	lesz	ez	az	idei	évben	is.	A	fiatalok	egyéni	
és	csoportos	produkcióikkal	 és	az	alkotók	kiállıt́ ásával	
szeretnék	rabul	ejteni	a	bordányiakat.	A	Bordányi	Gyer-
mek-	és	Ifjúsági	O� nkormányzat	sok	szeretettel	várja	O� nt	
és	családját!

VATTACUKORRAL	ÉS	11-ES	RÚGÓ	PÁRBAJJAL	VÁRJÁK

Vasárnap	délután	4	órától	hazai	
pályán	játszunk	a	Tiszaszigettel
Győzelemmel,	mégis	 nagy	 veszteségekkel	 zárta	 a	 Kis-
kundorozsma	elleni	találkozót	a	Foliaplast-Bordány	SK	
megyei	I.	osztályú	focicsapata.	A	találkozót	2-1-re	meg-
nyerték	K.	Tóthék,	azonban	Nagy	Torma	és	Retek	a	kiállı-́
tás	sorsára	jutott,	ıǵy	szinte	biztos,	hogy	a	két	belső	védő	
hiányában	kell	játszanunk	a	hétvégén.	Hódi	Mihály	ıǵy	
értékelt	a	találkozó	után:	„Először	 is	szeretném	megkö-
szönni	a	bordányi	csapat	minden	tagjának	az	egész	mér-
kőzés	 során	 nyújtott	 küzdelmét.	 Külön	 köszönöm,	 hogy	
szurkolóink	Dorozsmára	is	elkísértek	minket	és	biztatták	
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Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	
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tás	sorsára	jutott,	ıǵy	szinte	biztos,	hogy	a	két	belső	védő	
hiányában	kell	játszanunk	a	hétvégén.	Hódi	Mihály	ıǵy	
értékelt	a	találkozó	után:	„Először	 is	szeretném	megkö-
szönni	a	bordányi	csapat	minden	tagjának	az	egész	mér-
kőzés	 során	 nyújtott	 küzdelmét.	 Külön	 köszönöm,	 hogy	
szurkolóink	Dorozsmára	is	elkísértek	minket	és	biztatták	

Pillanatkép	a	kultúra	napjáról

NaposNapos

SzerdaKedd

Felhős

14°C
4°C

16°C
4°C

Hétfő

15°C
3°C

IDŐJÓS

Szombat Vasárnap

18°C
4°C

20°C
5°C

Csütörtök Péntek

17°C
4°C

17°C
5°C

FelhősRészben	napos

Részben	napos
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