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Bordányi Hírek
A Bordányi Napló heti hírmelléklete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

HA NAGYOBB TÉTELT SZERETNE FELAJÁNLANI, AKKOR KÉRJÜK IDEJÉBEN JELEZZE A SZERVEZŐKNEK

Papír- és fémhulladék gyűjtést szervez a Gyifö
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat április 14-én rendezi meg már sokadik alkalommal a papír- és fémhulladék gyűjtő akcióját. A szokásokhoz híven szombat reggel 8 órakor indul a program az Arany János utcai focipálya melletti gyűjtőpontról. A fiatalok
traktorokkal és utánfutós autókkal gyűjtik
majd a házak elé kihelyezett hulladékot. A
Gyifö a hulladékból szerzett bevételét a
legutóbbi testületi ülésen hozott döntés
alapján új játékok beszerzésére, valamint
a helyi művészeti munka elismerésére egy
díj létrehozására fordítja. A fiatalok arra kérik a lakosságot, hogy amennyiben nagyobb
mennyiségű hulladékot szeretnének felajánlani, jelezzék azt a 30/554-5331-es telefonszámon vagy a lajko.balint@out
look.hu e-mail címen Lajkó Bálint ifjúsági
polgármesternek legkésőbb április 11-ig!
Aki teheti, vigye az általa felajánlott hulladékot a Sportpálya melletti gyűjtőpontra, ahol a fiatalok a konténerekbe helyezik azt! Mint minden évben,
sajnos előfordul, hogy illetéktelen személyek is próbálják elszállítani a kihelyezett hulladékot, ezzel meghiúsítva az akció sikerességét. Amennyiben ilyet észlelnek majd, kérjük, hogy jelezzék azt a helyi hatóságok valamelyikének. Ne feledjék, április 14-én papír- és fémhulladék gyűjtő akció Bordányban!

KÖLTÉSZET NAPI VERSMARATON A BASZKKAL kivágásra került a Faluház hátsó parkrészében található 1972-ben ültetett két juharfa. Lovai Mihály a
csoport vezetője elmondta nekünk, hogy a korábbi

Flashmob a Szt. István téren
A Bordányi Amatőr Színjátszó Kör mindenkit szeretettel vár április 11-én, szerdán 17:00 órára a Szent István térre a Költészet napi versmaraton rendezvényére. Az első ízben tavaly meghirdetett flashmob alkalmával kerek egy órán át verseltek a költészetet kedvelők
településünk főterén. Idén szeretnénk a tavaly felállított helyi rekordot megdönteni, ezért kérünk minden
irodalmat kedvelő bordányit vagy Bordányban megfordulót, hogy olvassa fel, szavalja el azt a verset, amely
szívének valamiért a legkedvesebb. Minden irodalmat,
költészetet kedvelőt szeretettel várunk, ünnepeljünk
együtt József Attila születésnapján!

KÉT FÁT KELLETT KIVÁGNI A FALUHÁZ PARKJÁBAN

Tavaszi óvintézkedések
Ki ne emlékezne a több mint 100 km/óra sebességű
szélviharra tavaly novemberben, amely többek között
kidöntötte a Vadgesztenye Étterem udvarában álló
nagy nyárfát. Idén tavasszal a településüzemeltetésben dolgozók megkezdték a közterületeken lévő fák
felülvizsgálatát és a szükséges teendőket. Ennek okán

belvizek miatt elpusztuló alsó gyökérzet, valamint a
fák elöregedése miatt jelentkező nagymértékű csúcsszáradás indokolta az óvintézkedést. Nem maradnak sokáig üresen a kivágott fák helyei sem, ugyanis
újratelepítést terveznek.

A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE
ÉS ISTEN IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

Szeretnénk felhívni ismételten a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a kommunális hulladékgyűjtő edényekbe ne tegyenek hamut, fűnyesedéket, állati maradványokat, építési törmeléket és egyéb hasonló hulladékot.
Amennyiben az ürítéskor ilyen jellegű hulladékot lát
az edényben a rakodó, nem köteles azt kiüríteni, illetve az ürítés során keletkező sérülésekért nem tudunk felelősséget vállalni. Köszönjük szíves megértésüket és együttműködésüket! Négyforrás Nonprofit Kft.

Közelgő egyházi ünnepeink

Szelektálja megfelelően hulladékát

tak a Groupama Arénába
Március 27-én (kedden) az MLSZ Gyermekszektor Programjának köszönhetően huszonöt utánpótlás focistánk szurkolhatott a budapesti Groupama Arénában!
A Budapesten megrendezésre kerülő MagyarországSkócia barátságos válogatott mérkőzésen a zánkai tornán szépen szereplő U12-es és U14-es együtteseink játékosai nézhették meg testközelből hogyan melegítenek be a játékosok, milyen iramban játszódik egy válogatott találkozó. A döntetlent, illetve a győzelmet sajnos nem sikerült kiszurkolni, de bízunk benne, hogy a
srácok egy újabb élménnyel gazdagodtak! Természetesen az ilyen típusú programokat is folytatjuk.
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Vá gd ki é s hozd magaddal a kupont! Ezú ttal a pirıt́ott hagymakariká val, csemegeuborká val felturbó zott amerikai hot-dogot vá sá rolhatsz 400Ft helyett, csupá n 200 Ft-é rt! Bevá ltható 2018. á prilis
8-á n, vasá rnap 16:30-18:00 ó ra kö zö tt a Bordá nyi Focipá lyá n.

AMERIKAI HOT-DOG KUPON 200 FT

Isteni Irgalmasság vasárnapját április 8-án ünnepeljük. Szent II. János Pál pápa az Isteni Irgalmasság
vasárnapjának nyilvánította ezt a vasárnapot Szent
Fausztina nővér magánkinyilatkoztatása alapján:
Leányom, hirdesd az egész világnak felfoghatatlan
irgalmamat! Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe
menedék és menekvés legyen minden lélek, főleg a
szegény bűnösök részére. (Naplórészlet)
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe idén rendhagyó
módon április 9-én (hétfőn) lesz. Krisztus foÚJABB IZGALMAS MECCSEKRE LEHET SZÁMÍTANI
gantatásának, az angyali üdvözletnek ünnepe márItthon lépnek pályára megye I-eseink cius
25. A vallásos néphagyományban Gyümölcsol195 nap után április 8-án, vasárnap 16:30-tól rendeztó Boldogasszony napja az oltás, szemzés ideje. Idén
nek újra bajnoki mérkőzést a Bordányi Focipályán. Az
március 25. Virágvasárnap ünnepe volt, ezért ünneArany János utcai létesítményben legutóbb szeptempeljük április 9-én.
ber 24-én lépett pályára megye I-es csapatunk, így már
Országgyűlési képviselők választása 2018
nagyon sokan várták, hogy újra helyben szurkolhassaA szavazás napja: 2018. április 8.(vasárnap)
nak együttesünknek. Hódi Mihály gárdája a legutóbbi
fordulóban bravúros győzelmet aratott idegenben a
A szavazás 6:00-tól 19.00 óráig tart.
Tiszasziget ellen, így az ötödik helyre lépett fel a
Bordányi Faluház - Park tér 1.
tabellán. Az ellenfél ezúttal a Deszk SC gárdája lesz,
akitől ősszel nem várt 3-2-es vereséget szenvedtek Fo- Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
Gyros petrezselymes burgonyával,
Hé tfő H
dorék. A fiúknak az mellett tehát, hogy újra Bordány- 04.25.
Magyaros zöld- A saláta
borsóleves csiban léphetnek pályára fontos, hogy vissza is tudjanak A
1 pettésztával
B Lecsós borda tésztával
vágni a szeptemberi eredményért. A szokásos módon
MadártejSertésszelet vadasan
ismét kiegészítő programokkal is készülünk szurkoló- 2 leves
C zsemlegombóccal
inknak, ezúttal amerikai hot-dogot lehet majd kedvez- Kedd
Szezámos csirkemell zöldséges
04.25. H
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ményesen vásárolni a meccsre kilátogató szurkolókAdara1
Sertésborda ínyenc módra hagynak, családoknak. A többi eseményről röviden: Női
galuskával
B más paprikás burgonyával, cékla
Tojáskrémcsapatunk vasárnap délelőtt 10 órakor fogadja hazai 2 leves főtt
C Gombapaprikás tésztával
tojással
pályán a Szegedi VSE-t, míg a Bordány II szintén ugyan04.25. H
ezen a napon 16:30-tól idegenben, a Mórahalom II Szerda
A Tökfőzelék rántott bordával
vendége lesz. Kézilabdázóink idegenben, Szentesen 1 Pirított
Pulykacomb filé Stroganoff módra
tésztaleves
B rizzsel
lépnek parkettre vasárnap 18:00 órától. Látogassanak
Tejfölös
Krumplis tarhonya csirkecombbal,
el minél többen valamely mérkőzésre és szurkoljanak 2 karalábleves C vegyes
vágott savanyúság
kedvenc csapatuknak. Hajrá Bordány! Hajrá BSK!
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ÉLŐBEN SZURKOLTAK A MAGYAR VÁLOGATOTTNAK
SárgaborsóTúrós rakott karfiol
Bordányi fiatal focistáink eljuthat- 2 leves
C (túró,sonka,sajt)
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