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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

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

Újabb kétszáz facsemete találhat otthonra nálunk
Az elmú lt é vekben má r hagyomá nnyá vá lt, hogy az ő szi é s a tavaszi idő szakban jelentő s mennyisé gű fa telepıt́é sé re kerü l sor Bordá nyban. Az ö nkormá nyzat á ltal 2012-ben é letre hıv́ott tudatos fá sıt́á si program eredmé nyeké nt má r szá mos terü leten ú jult meg az utcaké p. Az elmú lt idő szakban a Benke Gedeon utcá ban kerü ltek kiü lteté sre gö mbkő ris fá k, a Faluhá zhoz tartozó Park té ren há rsfá k, mıǵ a felú jıt́ott Kistemplomtanya té rre gö mbkő ris é s platá nfá k kerü ltek elü lteté sre. A keré kpá rú thoz pusztaszilfá k telepı́té se tö rté nt meg, de az egysé gesebb utcaké pek é rdeké ben a
Pető fi utcá ban há rsfá kat, mıǵ
az errő l nyıĺó terü leteken magas kő rist, csö rgő fá t é s virá gos kő rist is telepıt́ettek.
2015 ő szé n a fő ú t é s a keré kpá rú t kö zé gö mbkő risek kerü ltek. Tavaly a Kossuth utca
keré kpá rú t felő li oldalá n a bicikliú t é s a lakó há zak kö zö tti
terü letre oszlopos szilfá k telepıt́é se tö rté nt meg, de faü lteté s való sult mé g meg a Tessedik, Honvé d é s az Epıt́ő utcá Vérszilva fák színesítik az út szélét
ban is. Az elmú lt ö t é vben ö szszesen 1306 fa elü lteté sé vel gazdagodott nagykö zsé gü nk. A munká latok a napokban ismé t folytató dnak, ezú ttal a kiemelt telepıt́é si terü let a Rá kó czi utca ó vodá tó l a Toldy utcá ig é rő szakasza lesz, ahová a tá jé pıt́é sz
ú tmutatá sai é s a helyi kö rnyezetvé delmi, fenntartható sá gi programoknak megfelelő en tö bb, mint szá z vé rszilva fá t telepıt́enek. A nagyon szé p sö té t lilá s-bordó levelű dıśzfa 4-5 mé ter nagyra nő , ıǵy az utca lé gvezeté kekkel é rintett szakaszá n sem fog gondot okozni a nö vekedé se. Tavasszal gyö nyö rű en virá gzik, nyá ron kü lö nleges lombszın
́ é vel a kertek, utcá k dıśze. A Kossuth utca pá ratlan oldalá n az Ullé s felő li ré szé tő l egé szen a
kö zponti ré szekig folytató dik a gö mbkő risek ü lteté se, ö sszesen tö bb, mint ké tszá z facsemete kerü l kihelyezé sre a kö zterü letekre, ıǵy az ö t é ve meghirdetett programban az elü ltetett fá k szá ma má r meg fogja haladni az ezerö tszá z darabot! A fá sıt́á ssal a telepü lé s ké pviselő -testü lete szeretné elé rni azt, hogy csö kkenjen
a por- é s zajszennyezé s, egysé gesebb utcaké pek alakuljanak ki, ıǵy egy sokkal é lhető bb homokhá ti telepü lé sen é lhetjü k mindennapjainkat.
TOVÁBB BŐVÜL A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS é s 30.; jú nius 13., 27.; jú lius 11., 25.; augusztus 8.,
22.; szeptember 5., 19.; októ ber 3., 17.; november
14. é s december 18. A zsá kba vá gott fü vet, virá got,
A napokban kerü ltek a postalá dá kba azok a bioló giai- falevelet, lá gyszá rú nö vé nyeket, kezeletlen ké reg
lag lebomló zsá kok, amelyekbe ezentú l a komposztá l- darabokat, a há ztartá sban keletkezett konyhai é s
ható hulladé kokat gyű jthetik ö ssze a bordá nyiak. Min- é lelmiszer maradé kot, fű ré szport, fa forgá csot,
den há ztartá s ké t ilyen zsá kot kapott. A telepakolt zsá - szá raz szalmá t lehet elhelyezni. Ugyancsak a zsá kkokat a megadott idő pontokban gyű jti be a szolgá ltató , ba kerü lhetnek a zö ldsé g- é s gyü mö lcs maradvá é s helyettü k ú jakat dobnak a postalá dá ba a cé g embe- nyok, a ká vé zacc, tealevelek, tojá shé j é s egyé b nö rei, hasonló an mint a sá rga szın
́ ű , csomagolá si hulla- vé nyi szá rmazé kok is. Maximum 70 cm hosszú , 50
dé k begyű jté sé re szolgá ló zsá kok eseté ben. A bordá nyi cm á tmé rő jű kö tegekben, ké vé be kö tve kell kibegyű jté si napok a kö vetkező k: á prilis 18.; má jus 2.,16. helyezni a gallyakat, faá gakat.

Elviszik a zöldhulladékot is

A Bordá nyi Gyermek- é s Ifjú sá gi Onkormá nyzat má rcius
25-é n szombaton, dé lutá n ö t ó rá tó l rendezi meg immá ron tizenö tö dik alkalommal a Bordá nyi Kultú ra Napjá t.
Az ifjú sá gi ké pviselő -testü let a februá ri testü leti ü lé sen
dö ntö tt a program megrendezé sé rő l, amelyet hagyomá nyteremtő cé llal mé g 2002-ben, az akkori ifjú sá gi ö nkormá nyzat indıt́ott ú tjá ra. A program jó l illeszkedik az
idei Jubileumok Eve Bordá nyban rendezvé nysorozathoz

Pillanatkép a kultúra napjáról
is, fő leg ha azt is figyelembe vesszü k, hogy maga az esemé ny is jubilá l, hiszen 15 é ve minden é vben megrendezé sre kerü l má rcius utolsó szombatjá n. A rendezvé ny
Lajkó Bá lint gyermek- é s ifjú sá gi polgá rmester nyitó beszé dé vel veszi kezdeté t. Az ü nnepi beszé d utá n a helyi
kultú rá é rt elkö telezett alkotó ké a fő szerep: szın
́ padra
lé p a Borostyá n Dalkö r, a szé pkorú ak ú j dalcsokorral
kedveskednek a jelenlé vő knek. A Budapesten, a Nemzeti
Szın
́ há zban elő adott szın
́ darabot a „Kistö mlö c”-ö t a bordá nyi deszká kon is bemutatja a nagyé rdemű nek a Bordá nyi Amatő r Szın
́ já tszó Kö r. A helyi szerző , Horvá th Dominika szın
́ darabjá val nagy sikert arattak a II. Pajtaszın
́ há zi Szemlé n, remé ljü k a bordá nyiaknak is tetszeni fog
majd a Gö mö ri Krisztiá n, a Szegedi Nemzeti Szın
́ há z szı-́
né sze mentorá lá sá val megú jıt́ott darab. Minden é vben
jobbná l jobb produkció kkal lepik meg a né ző ket az
Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola
nö vendé kei. Igy lesz ez az idei é vben is. A fiatalok egyé ni
é s csoportos produkció ikkal é s az alkotó k kiá llıt́á sá val
szeretné k rabul ejteni a bordá nyiakat. A Bordá nyi Gyermek- é s Ifjú sá gi Onkormá nyzat sok szeretettel vá rja Ont
é s csalá djá t!
VATTACUKORRAL ÉS 11-ES RÚGÓ PÁRBAJJAL VÁRJÁK

Vasárnap délután 4 órától hazai
pályán játszunk a Tiszaszigettel
Győ zelemmel, mé gis nagy vesztesé gekkel zá rta a Kiskundorozsma elleni talá lkozó t a Foliaplast-Bordá ny SK
megyei I. osztá lyú focicsapata. A talá lkozó t 2-1-re megnyerté k K. Tó thé k, azonban Nagy Torma é s Retek a kiá llı-́
tá s sorsá ra jutott, ıǵy szinte biztos, hogy a ké t belső vé dő
hiá nyá ban kell já tszanunk a hé tvé gé n. Hó di Mihá ly ıǵy
é rté kelt a talá lkozó utá n: „Először is szeretném megköszönni a bordányi csapat minden tagjának az egész mérkőzés során nyújtott küzdelmét. Külön köszönöm, hogy
szurkolóink Dorozsmára is elkísértek minket és biztatták
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Pulykasü lt fokhagyma má rtá ssal,
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Vágd ki és hozd magaddal a kupont! Többféle ízesítésű vattacukor közül
választhatsz, egy normál méretű vattacukor 300 Ft lesz. Beváltható 2017.
március 26-án, vasárnap 16.00-17.30 között a Bordányi Focipályán.

Szombat a helyi kultúra napja

a csapatot. Magát a mérkőzést nehezen lehet értékelni, hiszen egész héten a Kiskundorozsma ellen készültünk, a játékvezető ténykedésére viszont nem lehet felkészülni. A hibái tönkretették a következő hetek munkáját”. Má rcius 26á n, vasá rnap 16 ó rá tó l az é lmező nyhö z tartozó , legu-tó bb
az é llovas Csongrá ddal ikszelő Tiszasziget együ tte-se
é rkezik, az elő zmé nyek ismereté ben ismé t kü lö nö sen
fontos lesz, hogy miné l tö bben szurkoljanak a csapatnak a
Bordá nyi Focipá lyá n. A szervező k a mé rkő zé s mellett
kü lö n programokkal is ké szü lnek, ıǵy a gyerekeket é s a
felnő tteket egyará nt vattacukros is vá rja, de a szü netben
é rté kes nyeremé nyek sorsolá sá ra é s 11-es rú gó versenyre is sor kerü l.
A Bordá ny II legutó bb ikszelt Csongrá don, szombaton 15
ó rá tó l pedig a Mó rahalmot fogadjá k Rá cz Zoltá né k. Nő i
felnő tt együ ttesü nk szé pen helytá llt az é remre hajtó
Kistelek ellen, szombaton Szé kkutason já tszanak a lá nyok. U19-es együ ttesü nk mú lt hé ten Sző regen szenvedett 2-1-es veresé get az utolsó percben, ezú ttal szabadnaposak lesznek Zá dori Csaba fiai. U14-es focistá ink is
elő rehozott mé rkő zé ssel megkezdté k a tavaszt, Retek
Fló riá n tanıt́vá nyai a nagyon erő s SZEAC LAA gá rdá já tó l
szenvedtek veresé get, a mai napon 15 ó rá tó l a Zsombó
é rkezik Bordá nyba. Hajrá Bordá ny! Hajrá BSK!

VATTACUKOR KUPON 100 Ft

HELYI ALKOTÓK MUTATKOZNAK BE BORDÁNYBAN
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