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Bordányi Hírek
A Bordányi Napló heti hírmelléklete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

IDÉN IS LEHETŐSÉGE NYÍLIK RETRÓ VÉRADÁSRA JANUÁR 31-ÉN, AMELLYEL 3 ÉLETET MENTHET

Nyerjen páros belépőt a februári Retro 13 bulira
A Kulturális és Szabadidős Egyesület idén 13. alkalommal rendezi meg a Retro bulit a Faluházban! A Retro buli minden február első péntek estéjére rengeteg fiatalt és időset csábít Bordányba, hogy egy egész estét bulizzanak át a múlt század legjobb slágereire. A rendezvény este 8-kor kezdődik és a tervek szerint hajnali 3-ig
tart. A tánczenékről idén a Casino együttes, a retro-discoról Dj Boki gondoskodik. Ugyanúgy, mint tavaly a belépőjegyeket csak elővételben lehet megvenni
nyitvatartási időben a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban, 1.500 Ft-ért. A helyszínen jegyárusítás nem lesz, ezzel is szeretnék felgyorsítani és megkönnyíteni a beléptetést a bulizók
számára. Idén a jegyekhez egy fotóval is hozzá
lehet jutni. Nem kell mást tenni, mint meginni
egy kávét vagy forrócsokit a biip-ben, készíteni
egy szelfit és fel kell tölteni Instagramra bejegyzésként. Ezzel egyidejűleg használd a #retro13
hashtaget és már részt is vehetsz a sorsoláson. A
képeket január 26-ig várják a szervezők, sorsolás január 27-én. A nyeremény egy páros belépő
a Retro13 buliba. Az elmúlt pár évben nagyon
népszerű volt a Retro-room, így idén sem maradhat el a szoba, ahol mindenki megörökíttetheti magát a legmenőbb Retro göncében. A rendezvény előtt immár hatodik alkalommal szervez Retro véradást a Bordányi Faluház a Magyar Vöröskereszt
Területi Szervezetével közösen. 2018. január 31-én, szerdán 13:00 és 18:00 óra között a Faluházba várják a
segíteni vágyókat. Véradó lehet minden 18-60 év közötti, legalább 50 kg súlyú, egészséges ember. Arra kérik a
véradókat, hogy személyi igazolványukat, TAJ- és lakcímkártyájukat vigyék magukkal.
VÉLETLENEN VAGY A SZERENCSÉN MÚLT, HOGY NEM VOLT 13-A A JANUÁR HAVI KALENDÁRIUMUNKBAN

Korlátozott számban megvásárolható a helyi babonabarát naptár

öregedtek. A Veronikák viszont jócskán meglepődhettek, hogy ebben az évben 12-re esett a névnapjuk. A babonabarát naptár mégis a legnagyobb szerencsét a Start 2018 Kupa U12-es korosztályának
hozta, hiszen az elmúlt 5 év átkát törték meg ezen a
napon. Retek Flórián edző csapata a döntőben Orosházát 3-0-ra legyőzve megnyerte a tornát és ezzel a
Start Kupa történetében először helyi csapat vehette át a győzelmi serleget. Erről bővebben a Bordányi
Hova tűnhetett a 13-a?
Naplóban és a Hírek Bordányból online híradónkA közösségi oldalakon nagy érdeklődést keltett az a ban számolunk be. Ha még nincs meg a korlátozott
felfedezés, hogy a már jól megszokott és minden évben számban kapható kalendáriuma, siessen a Faluházkiadott bordányi naptár 2018-as januári hónap nyom- ba (természetesen nyitvatartási időben) és szerezze be
tatásában nem szerepelt 13-a, ami idén szombati nap- magának és családjának, hiszen tartalmazza nagyra esett volna. Kicsit belemélyedtünk, hogy ez milyen községünk programjainak időpontjait, hulladékszálhatással is lehetett községünk életére. Előszőr is azok lítási dátumokat és a legfontosabb közérdekű teleaz emberek, akik ezen a napon ünnepelték volna szü- fonszámokat is. A 2018-as naptár Bordány Kártyával
letésnapjukat, a naptárnak köszönhetően idén nem továbbra is díjmentesen átvehető!

Ezúton tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a február
havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére január 25-én (csütörtökön) 8-16 óráig, 26-án
(pénteken) 8-12 óráig, január 29-én (hétfőn) és 30-án
(kedden) 8-16 óráig a Polgármesteri Hivatalban van
lehetősége. A február havi ebédjegy átvételére szintén
a fenti időpontokban van lehetősége.
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KERÜLJE A SZÉN-MONOXID MÉRGEZÉS ESÉLYÉT

Illegális hulladékégetés kockázata
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet 3.pont 4.§ értelmében „ tilos a légszennyezés,
valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely
légszennyezést okoz”. Ebbe a tevékenységi körbe tartozik az illegális hulladékégetés is. Manapság szinte áttekinthetetlenül sokféle műanyagot használunk. Műanyag van a ruháinkban, a bútorainkban, a műszaki cikkeinkben, műanyaggal festjük, tapétázzuk falainkat, és
műanyaggal csomagolunk. A fahulladékok nagy része

A Tojásos tészta
1 Sertésragu leves
B Édes csusza tepsiben
2 Jókai bableves C Rizses hús, cékla

IDŐJÓS

Hétfő

Kedd

Szerda

2°C
-4°C

3°C
-2°C

4°C
-3°C

Felhős

Csütörtök

4°C
-4°C
Felhős

K irálynő
A Csárdás

Tájékoztató az étkezésbefizetésről

Kálmán Imre
Békeﬃ István

EBÉDJEGYÉT IS ÁTVEHETI EZEN IDŐPONTOKBAN

Faluház
Február 12-13. 18 óra Bordányi
Jegyek még megvásárolhatóak!

JEGYEK MÁR MEGVÁSÁROLHATÓAK FEBRUÁR 14-IG különböző gyanta és lakk maradványok mellett faaJótékonysági bál az óvodásokért nyagvédő anyagokat – biocidokat – is tartalmazhat,
amelyekből a nem tökéletes égés során szintén egészségkárosító anyagok szabadulnak fel. A műanyag
zacskók, eldobható műanyag palackok képezik a
háztartási hulladék legnagyobb részét. Ha elégetjük
őket, szennyezi a környezetet, károsíthatják egészApraja-falva dolgozói a porondon
ségünket, rákkeltő, bőr- és szemirritációt okozó, a
Szeretettel meghívják Önt és kedves Családját a bordálégző- és immunrendszert, valamint a vérképző szernyi Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde által szervezett jóveket súlyosan károsító vegyületek szabadulnak fel.
tékonysági estre, amely 2018. február 17-én (szombaA teljes cikk elolvasható a www.bordany.com -on.
ton) a Sportcsarnokban kerül megrendezésre. Belépőjegy ára: 3800 Ft/fő, illetve gyerekeknek 1500 Ft/fő, GYŰJTŐFÜZETET A KÖNYVTÁRBA KAPHAT
amely a svédasztalos vacsorát is tartalmazza. Tombola Minden hónapra egy-egy könyv
felajánlásokat örömmel fogadnak! Vendégek fogadása
Szabados Ágnes ebben az évben is meghirdette
este hat és hét óra között várható. A zenéről a Ráczmozgalmát „Nincs időm olvasni” címmel, melynek
band zenekar gondoskodik. Jegyek az óvodában elővénépszerűsítéséhez a bordányi könyvtár is csatlakotelben legkésőbb február 14-ig megvásárolhatóak.
zott. A kihívás lényege, hogy havonta egy-egy könyŐSTERMELŐKET ÉRINTŐ KÉRDÉSEK MEGVITATÁSA vet kell elolvasni 12 hónapon keresztül a megadott
téma szerint. Az elolvasott könyvek egy gyűjtőfüA NAV tájékoztatója a Faluházban zetbe
kerülnek, amelyek a könyvtárunkban átveheBordány Nagyközség Önkormányzata, a Faluház és a tők. További információkért látogasson el a könyvBordányi Gazdakör szervezésében 2018. január 30-án tárba vagy a szabadosagnes.blog.hu weboldalra.
17.00-tól NAV tájékoztatóra és az őstermelőket érintő
aktuális kérdések megvitatására kerül sor a Faluház- Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
Hé tfő H
ban. Elsőként Híres-Pestuka Gabriella, az adóhivatal 04.25.
A Temesvári tokány tésztával
Daragaluska
osztályvezetője az őstermelői adózás szabályairól, a A
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Jóasszony szelet burgonyapürével,
B vegyes vágott
családi adókedvezménnyel kapcsolatos lehetőségekCsirkecomb pörkölt tarhonyával,
ről, a társadalombiztosítási szabályokról és aktuális 2 Kelkáposzta
C cékla
leves
kérdésekről tájékoztatja a bordányi gazdákat. Ezt kö- Kedd
Sajtos tejfölös sertéshús csőben
04.25. H
A sütve, rizs, fejes saláta
vetően pedig Tóth András falugazdász az őstermelőket
AParadicsomleves Roston sült tarja betyáros raguval,
érintő aktuális feladatokat ismerteti, így érdemes lesz 1
B petrezselymes törtburgonyával
Tojáskrémleves
ott lenni az eseményen. Szeretettel várnak mindenkit!
2 főtt tojással C Zúzapörkölt tésztával, csemege uborka
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