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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

BORDÁNY ÖNKÉNTESEINEK A TESZEDDHEZ KAPCSOLÓDÓAN VOLT „LESZEDD” ÉS „MEGESZ” IS

Országos megmozdulás részese volt településünk
Bordá ny az idei é vben is csatlakozott „A TeSzedd! – Onké ntesen a tiszta Magyarorszá gé rt” elnevezé sű akció hoz, amely ma hazá nk legnagyobb ö nké ntes mozgalma. Idé n immá r hetedik alkalommal megvaló sult rendezvé ny cé lja, hogy a helyi emberek bevoná sá val kö zö sen tisztı́tsuk meg szű kebb-tá gabb
kö rnyezetü nket. A mú lt hé tvé gé n zajló dó orszá gos felhıv́á shoz a Faluhá z koordiná lá sá val
telepü lé sü nk is csatlakozott, szeptember 15é n, pé nteken Bordá nyban tö bb helyszın
́ en zajlottak az ezzel kapcsolatos munká latok. Egyré szt az Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola nö vendé kei é s pedagó gusai az iskola é s sportcsarnok kö zvetlen kö rnyé ké t, valamint a szomszé dos já tszó té ren
szedtek szemetet. Az akció fontos szemlé letformá ló erő vel is bıŕt a kis diá kok szá má ra, hiszen megtanulhattá k, hogy az á ltaluk haszná lt
Az önkéntesek lelkes kis csapata a takaréknál
inté zmé nyekben é s kö zö ssé gi tereken együ tt
kell vigyá znunk kö rnyezetü nkre, annak tisztá ntartá sá ra. A civil ö nké ntesek gyü lekező pontja a Faluhá z volt,
ahonnan megindulva kö rbejá rtá k a Park teret, a Polgá rmesteri Hivatal kö rnyé ké t, a Benke Gedeon utcá t, a
Kossuth utca kö zponti ré szeit é s az Apraja-Falva Ovoda é s Bö lcső de melletti terü leteket, hogy megtisztıt́sá k
az esetlegesen eldobá lt hulladé koktó l. Az orszá gos akció nevé hez é s cé ljá hoz kapcsoló dva „Leszedd” is volt
Bordá nyban, aminek a lé nyege, hogy a telepü lé sen talá lható hirdető tá blá kat is megtisztıt́ottá k, hiszen sok
olyan ré gi reklá m volt talá lható ezeken a felü leteken, amelyek má r ré g nem aktuá lisak. A programhoz csatlakozó ö nké ntes segıt́ő k munká já t a szervező k a program vé gé n egy-egy lekvá ros palacsintá val jutalmaztá k.
A KIHELYEZETT PAPÍRRAL ÚJABB KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK MEGVALÓSULÁSÁT TÁMOGATHATJUK

Ne felejtse el, hogy szombaton papírgyűjtés lesz!

A fiatalok újra akcióba lendülnek
A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat papírgyűjtő akciót rendez szeptember 23-án, szombaton. A
fiatalok reggel 8 órától az Arany János utcai focipálya
melletti területről indulnak összegyűjteni a felajánlott
papírhulladékot. Ez a terület több éve a gyűjtőpont is,

ahová az akció ideje alatt a lakosok is beszállíthatják felajánlásaikat. A korábbi szokásnak megfelelően kérik a fiatalok a lakosságot, hogy a papírhulladékot helyezzék ki a ház elé legkésőbb reggel 8ig. Amennyiben nagyobb mennyiségű papírt szeretnének leadni azt előzetesen jelezzék a Bordányi Ifjúsági Információs Pont nyitvatartási idejében (biip) személyesen, vagy a következő mobiltelefonszámon: + 36 30/383-6813. Ebben az esetben a fiatalok felkeresik a bejelentőt, és a megjelölt helyről viszik el a papírt. A gyűjtés során mind
a polgárőrség, mind a körzeti megbízottunk kiemelt támogatásról biztosította az ifjúsági önkormányzatot, tehát ha idegeneket látnak a településen, akik veszélyeztetik az akció sikerét, kérjük,
haladéktalanul értesítsék rendőrünket, polgárőreinket. Palotás László, körzeti megbízott, elérhetősége: +36 70/364-0461.

ÖNÖKET IS VÁRJÁK A VÉDELMI KÖZPONTBAN!

30 ÉVES FENNÁLLÁSÁT ÜNNEPLI MEG AZ ÓVODA

Mezőőrök fogadóórái hétfőnként Legyen részese Ön és családja is
ennek a különleges alkalomnak

Rangadó lesz a Tiszasziget ellen
Szombaton 13 ó rá tó l nő i labdarú gó ink idegenben,
Csanyteleken já tszanak bajnoki mé rkő zé st, mı́g a
Bordá ny II szinté n ezen a napon 16 ó rá tó l Balotaszá llá son vendé gszerepel. Vasá rnap megyei I. osztá lyú
csapatunk az ő sz egyik rangadó já n fogadja a tavalyi
bronzé rmes Tiszasziget együ ttesé t. Ismé t van visszavá gni való aktuá lis ellenfelü nknek, hiszen tavaly ide-

Apróhirdetés: Megnyı́lt a zá ká nyszé ki ö nkiszolgá ló
autó mosó a Bordá nyi ú ton! Nyitva minden nap 06-22
ó rá ig. Szolgá ltatá sok: mosá s, porszı́vó , pé nzvá ltó
automata.
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salá ta
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serté sszelet rá ntva burgonyapü ré vel

1

Pirıt́ott
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1 leves
Tejfö lö s
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Gajdacsi Mátyás már 9 találatnál jár
genben há romgó los, mı́g itthon szinte megnyert
meccsen egy gó los veresé get szenvedtü nk. A sportkö r ismé t csalá di programmal is ké szü l a vasá rnap 16
ó rakor kezdő dő mé rkő zé sre, ıǵy a belé pő t vagy bé rletet vá sá rló kat nyeremé nysorsolá s é s kedvezmé nyes
é tel-ital vá sá rlá si lehető sé g vá rja. A szü reti dé lutá non 40%-os kedvezmé nnyel lehet majd frö ccsö t,
babgulyá st vá sá rolni, mıǵ a gyerekeket sző lő lé vel é s
palacsintá val is vá rjá k. Erdemes lesz ismé t a csalá d
apraja-nagyjá nak é s a bará ti tá rsasá goknak a helyszı-́
nen szurkolni! Hajrá Bordá ny! Hajrá BSK!
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raguleves
Lencsegulyá s
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1 comb filé
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PALACSINTA KUPON 50 FT

CSALÁDI PROGRAMOKKAL VÁRJÁK A NÉZŐKET

Szeretettel meghıv́já k Ont é s kedves Csalá djá t a bordá nyi Apraja-falva Ovoda é s Bö lcső de á ltal szervezett 30 é ves fenná llá sa alkalmá bó l rendezett jubileumi
ü nnepsé gé re, amely szeptember 29-é n (pé nteken) 17
ó rakor az ó vodá ban kerü l
megrendezé sre. A gyermekek mű soraikkal pró bá lnak
vidá m hangulatot csempé szni szıv́ü nkbe, valamint az esemé nyt tová bb szın
́ esıt́i
a Marimba Utő együ ttes fellé pé se. Az ó voda dolgozó i
é s kis lakó i mindenkit szeretettel vá rnak, hogy minné l tö bben együ tt ü nnepelhessenek.

Vá gd ki é s hozd magaddal a kupont! Ezú ttal palacsintá t vá sá rolhatsz tö bbfé le ıźben, a kupon felhaszná lá sá val 40%-al olcsó bban
csupá n 75 Ft-é rt! Bevá ltható 2017. szeptember 24-é n, vasá rnap
16.00-17.30 kö zö tt a Bordá nyi Focipá lyá n.

Minden hé ten hé tfő n, 10 é s 12 ó ra kö zö tt tartanak fogadó ó rá t mező ő reink a Vé delmi Kö zpontban (Benke
Gedeon utca 33.). A telepü lé sen foglalkoztatott ké t
mező ő r első sorban a kü lterü lettel kapcsolatos ü gyekben vá rja a lakosok é szrevé teleit, bejelenté seit
legyen szó az utak á llapotá ró l, kó bor jó szá gokró l,
vagy termé ny, esetleg eszkö zlopá sokró l. Ké rjü k a lakossá got akkor is é rtesıt́sé k a mezei já rő rszolgá latot,
ha a tanyá s té rsé gben rendszeresen lá tnak idegeneket, vagy gyanú s autó t. Termé szetesen a fogadó ó rá kon kıv́ü l tová bbra is tehetnek telefonos bejelenté st
is. Gyuris Ernő né l a (30) 958-70-12-es, mıǵ K. Tó th
Já nosná l a (30) 768-03-04-es telefonszá mon.
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