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A	Bordányi	Napló	heti	hıŕmelléklete	 Ingyenes,	hetente	megjelenő	kiadvány																																																																															

23.	szám	|	2017.	szeptember	22.	péntek																																																																								Friss	hıŕ eink	a www.bordany.hu oldalon!	 	
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A	Bordányi	Gyermek-	és	Ifjúsági	Önkormányzat	papír-
gyűjtő	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,	

Ne	felejtse	el,	hogy	szombaton	papírgyűjtés	lesz!	

Bordány	az	idei	évben	is	csatlakozott	„A	TeSzedd!	–	O� nkéntesen	a	tiszta	Magyarországért”	elnevezésű	akció-
hoz,	amely	ma	hazánk	legnagyobb	önkéntes	mozgalma.	Idén	immár	hetedik	alkalommal	megvalósult	ren-
dezvény	célja,	hogy	a	helyi	emberek	bevonásá-
val	 közösen	 tisztı́tsuk	 meg	 szűkebb-tágabb	
környezetünket.	A	múlt	hétvégén	zajlódó	or-
szágos	felhıv́áshoz	a	Faluház	koordinálásával	
településünk	 is	csatlakozott,	szeptember	15-
én,	pénteken	Bordányban	több	helyszıńen	zaj-
lottak	az	ezzel	kapcsolatos	munkálatok.	Egy-
részt	az	A� dám	Jenő	A� ltalános	Iskola	és	Alapfo-
kú	Művészeti	Iskola	növendékei	és	pedagógu-
sai	 az	 iskola	 és	 sportcsarnok	 közvetlen	 kör-
nyékét,	 valamint	 a	 szomszédos	 játszótéren	
szedtek	szemetet.	Az	akció	 fontos	szemlélet-
formáló	erővel	is	bıŕt	a	kis	diákok	számára,	hi-
szen	megtanulhatták,	hogy	az	általuk	használt	
intézményekben	és	közösségi	tereken	együtt	
kell	vigyáznunk	környezetünkre,	annak	tisztántartására.	A	civil	önkéntesek	gyülekező	pontja	a	Faluház	volt,	
ahonnan	megindulva	körbejárták	a	Park	teret,	a	Polgármesteri	Hivatal	környékét,	a	Benke	Gedeon	utcát,	a	
Kossuth	utca	központi	részeit	és	az	Apraja-Falva	O� voda	és	Bölcsőde	melletti	területeket,	hogy	megtisztıt́sák	
az	esetlegesen	eldobált	hulladékoktól.	Az	országos	akció	nevéhez	és	céljához	kapcsolódva	„Leszedd”	is	volt	
Bordányban,	aminek	a	lényege,	hogy	a	településen	található	hirdetőtáblákat	is	megtisztıt́ották,	hiszen	sok	
olyan	régi	reklám	volt	található	ezeken	a	felületeken,	amelyek	már	rég	nem	aktuálisak.	A	programhoz	csatla-
kozó	önkéntes	segıt́ők	munkáját	a	szervezők	a	program	végén	egy-egy	lekváros	palacsintával	jutalmazták.

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

Országos	megmozdulás	részese	volt	településünk				

ahová	az	akció	ideje	alatt	a	lakosok	is	beszállíthat-
ják	felajánlásaikat.	A	korábbi	szokásnak	megfele-
lően	kérik	a	fiatalok	a	lakosságot,	hogy	a	papírhul-
ladékot	helyezzék	ki	a	ház	elé	legkésőbb	reggel	8-
ig.	Amennyiben	nagyobb	mennyiségű	papírt	sze-
retnének	leadni	azt	előzetesen	jelezzék	a	Bordá-
nyi	Ifjúsági	Információs	Pont	nyitvatartási	idejé-
ben	(biip)	személyesen,	vagy	a	következő	mobil-
telefonszámon:	+	36	30/383-6813.	Ebben	az	eset-
ben	a	fiatalok	felkeresik	a	bejelentőt,	és	a	megje-
lölt	helyről	viszik	el	a	papírt.	A	gyűjtés	során	mind	
a	 polgárőrség,	mind	 a	 körzeti	megbízottunk	 ki-
emelt	támogatásról	biztosította	az	ifjúsági	önkor-
mányzatot,	tehát	ha	idegeneket	látnak	a	települé-
sen,	akik	veszélyeztetik	az	akció	sikerét,	kérjük,	
haladéktalanul	értesítsék	rendőrünket,	polgárő-
reinket.	Palotás	László,	körzeti	megbízott,	elérhe-
tősége:	+36	70/364-0461.
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Az önkéntesek lelkes kis csapata a takaréknál

A fiatalok újra akcióba lendülnek



ÖNÖKET	 IS	 VÁRJÁK	 A	 VÉDELMI	 KÖZPONTBAN!

Mezőőrök	fogadóórái	hétfőnként
Minden	héten	hétfőn,	10	és	12	óra	között	tartanak	fo-
gadóórát	mezőőreink	a	Védelmi	Központban	(Benke	
Gedeon	utca	 33.).	 A	 településen	 foglalkoztatott	 két	
mezőőr	 elsősorban	 a	 külterülettel	 kapcsolatos	 ü-
gyekben	várja	a	 lakosok	 észrevételeit,	bejelentéseit	
legyen	 szó	 az	 utak	 állapotáról,	 kóbor	 jószágokról,	
vagy	termény,	esetleg	eszközlopásokról.	Kérjük	a	la-
kosságot	akkor	is	értesıt́sék	a	mezei	járőrszolgálatot,	
ha	a	tanyás	térségben	rendszeresen	látnak	idegene-
ket,	vagy	gyanús	autót.	Természetesen	a	fogadóórá-
kon	kıv́ül	továbbra	is	tehetnek	telefonos	bejelentést	
is.	Gyuris	Ernőnél	a	(30)	958-70-12-es,	mıǵ	K.	Tóth	
Jánosnál	a	(30)	768-03-04-es	telefonszámon.

CSALÁDI	 PROGRAMOKKAL	 VÁRJÁK	 A	 NÉZŐKET

Rangadó	lesz	a	Tiszasziget	ellen
Szombaton	 13	 órától	 női	 labdarúgóink	 idegenben,	
Csanyteleken	 játszanak	 bajnoki	 mérkőzést,	 mı́g	 a	
Bordány	II	szintén	ezen	a	napon	16	órától	Balotaszál-
láson	 vendégszerepel.	 Vasárnap	megyei	 I.	 osztályú	
csapatunk	az	ősz	egyik	rangadóján	fogadja	a	tavalyi	
bronzérmes	Tiszasziget	együttesét.	Ismét	van	vissza-
vágni	való	aktuális	ellenfelünknek,	hiszen	tavaly	ide-

genben	 háromgólos,	 mı́g	 itthon	 szinte	 megnyert	
meccsen	egy	gólos	vereséget	szenvedtünk.	A	sport-
kör	ismét	családi	programmal	is	készül	a	vasárnap	16	
órakor	kezdődő	mérkőzésre,	ıǵy	a	belépőt	vagy	bérle-
tet	vásárlókat	nyereménysorsolás	és	kedvezményes	
étel-ital	 vásárlási	 lehetőség	 várja.	A	 szüreti	 délutá-
non	 40%-os	 kedvezménnyel	 lehet	 majd	 fröccsöt,	
babgulyást	vásárolni,	mıǵ	a	gyerekeket	szőlőlével	és	
palacsintával	is	várják.	E� rdemes	lesz	ismét	a	család	
apraja-nagyjának	és	a	baráti	társaságoknak	a	helyszı-́
nen	szurkolni!	Hajrá	Bordány!	Hajrá	BSK!
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Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	
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30	ÉVES	FENNÁLLÁSÁT	ÜNNEPLI	MEG	AZ	ÓVODA

Legyen	részese	Ön	és	családja	is	
ennek	a	különleges	alkalomnak				
Szeretettel	meghıv́ják	O� nt	és	kedves	Családját	a	bor-
dányi	Apraja-falva	O� voda	és	Bölcsőde	által	szerve-

zett	30	éves	fennállása	alkal-
mából	 rendezett	 jubileumi	
ünnepségére,	 amely	 szep-
tember	29-én	(pénteken)	17	
órakor	 az	 óvodában	 kerül	
megrendezésre.	 A	 gyerme-
kek	 műsoraikkal	 próbálnak	
vidám	hangulatot	csempész-
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Gajdacsi Mátyás már 9 találatnál jár 

ni	szıv́ünkbe,	valamint	az	eseményt	tovább	szıńesıt́i	
a	Marimba	U� tőegyüttes	fellépése.	Az	óvoda	dolgozói	
és	kis	lakói	mindenkit	szeretettel	várnak,	hogy	min-
nél	többen	együtt	ünnepelhessenek.
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