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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Kölcsönözzön fenyőfát, akár ingyenesen
Kivá gott fenyő k millió i kerü lnek a hulladé ktelepekre az ü nnepek utá n minden é vben. A kö rnyezetvé dő k é s
termé szetbará tok má r ré gó ta hangoztatjá k, van enné l jobb megoldá s, nem kell elpusztıt́ani fenyő k tö mkelegé t.
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata ehhez a gondolatmenethez csatlakozva indıt́ ú j kö zö ssé gi kezdemé nyezé st,
a kará csonyi fenyő fa kö lcsö nzé st.
A kö rü lbelü l egy mé teres fö ldlabdá s
fa bé rleti dıj́a nyolcezer forint lesz.
Amennyiben a bé rlő a fá t kiü ltethető
á llapotban januá r elejé n visszaszá llıt́ja, akkor né gyezer forintot a dıj́bó l
visszakap. Kü lö n ö rö m, hogy az ö nkormá nyzat ö tleté hez csatlakozott a
Homokhá tsá g Szıv́e Szociá lis Szö vetkezet is, a kö rnyezetvé delem mellett
elkö telezett helyi cé g a kö lcsö nzé st
preferá ló , valamint a fá kat visszahozó
csalá dokat tová bbi né gyezer forintos
Legjava vá sá rlá si utalvá nnyal jutalmazza. Igy a csalá dnak - ha megfelelő en gondozzá k a kö lcsö nbe kapott
fá t - egy forintjá ba sem kerü l a fenyő . A fá k á tvé telé re december 21-é n (hé tfő n) é s 22-é n (kedden) lesz lehető sé g a
Homokhá tsá g Szıv́e Szociá lis Szö vetkezet Pető fi utca 1. szá m alatti telephelyé n. A fá k visszavé telé nek idő pontja
2021. januá r 7-e (csü tö rtö k) é s 8-a (pé ntek) lesz.
Elő zetesen regisztrá lni a telepü lé s honlapjá n megadott linken lehet, akinek nincs internetes elé rhető sé ge a
Bordá nyi Polgá rmesteri Hivatal kö zponti telefonszá má n (62/588-510) jelentkezhet.

Változások történtek a decemberi házhoz menő
zsákos hulladékgyűjtés időpontjaiban
Vá ltoznak a bordá nyi asztali naptá rban meghirdetett hulladé kszá llıt́á si idő pontok decemberben, é rdemes
mé g most á tıŕni a falu kalendá riumban, hogy ne legyen kavarodá s az ü nnepek elő tt.
December 8-á n, kedden zö ldhulladé k szá llıt́á s lesz, mıǵ
december 15-é n a szelektıv́ hulladé kgyű jté sre kerü l sor.
A december 22-re meghirdetett gyű jté s elmarad,
helyette december 29-é n viszik majd el a szelektıv́en
ö sszegyű jtö tt ú jrahasznosıt́ható hulladé kokat. A Né gyforrá s Nonprofit Kft. ké ri a lakossá got, hogy a most
kö zö ltek szerint helyezzé k ki a há zak elé a hulladé kgyű jtő zsá kokat!
A december 17-re kiıŕt szemé tszá llıt́á ssal kapcsolatos
szemé lyes ü gyfé lfogadá s a já rvá nyü gyi helyzetre való
tekintettel elmarad. Ké rjü k munkatá rsainkat bá rmilyen
a szemé tszá llıt́á ssal kapcsolatos ü gyben a kö vetkező
elé rhető sé gek valamelyiké n keressé k: Telefon: +36 79
524 821; Email: fbhnpkft@fbhnpkft.hu.
Megé rté sü ket é s együ ttmű kö dé sü ket kö szö njü k!

Az idé n is lehetett jelentkezni telepü lé sü k adventi
kalendá riumá nak megvaló sıt́á sá ra. Arra ké rtü k a
bordá nyiakat, hogy egy-egy ablak dıśzıt́é sé vel já ruljanak hozzá az ü nnepre való rá hangoló dá sra.
Mivel az idé n nem kerü lhet megrendezé sre a kará csonyi vá sá r, azt javasoljuk sö té tedé s utá n egy-egy falubejá ró csalá di sé tá val gyö nyö rkö djenek a kidıśzıt́ett
ablakokban.
Az első dıśzes ablak a Faluhá zé volt, ezt kö vető en pedig
a Jó kai utca 8., majd a Benke Gedeon utca 40. szá m
alatti lakó há zakban borultak fé nybe az ablakok. Ma a
Szé chenyi utca 2/B ablaká t csodá lhatjuk meg, majd 5é n a Mező dű lő 1/1. szá m alatt gyulladnak ki az ü nnepi
fé nyek. Vasá rnap este a Rá kó czi utca 63., hé tfő n a
Kossuth utca 58., mıǵ kedden a Park té r 1. ablakai
ö ltö znek kará csonyi dıśzbe. Szerdá n a Polgá rmesteri
Hivatal egyik ablaka, ezt kö vető en csü tö rtö kö n az
ó voda ablaka kap dı́szkivilá gı́tá st. Telepü lé sü nk
kö zö ssé gi oldalá n nyomon kö vethetik az ü nnepi
fé nyeket, de hıŕlevelü nk kö vetkező szá má ban ismé t
tudó sıt́unk majd az ú jabb ablakokró l.
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Tejfölös
A
1 karfiolleves

2 Lebbencsleves

A

Bolognai spagetti

B
C

Darált hússal töltött dagadó vegyes
körettel
Zúzapörkölt tésztával, cékla

A

Párizsi sertésborda petr. burgonyával, majonézes káposzta saláta

B
C

Bakonyi csirkemell tésztával

A

Almamártás főtt hússal, pirított
darával, croissant

Kedd
04.25. H

A
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Új kamerák kerülnek a
közterületekre
Befejező dö tt az ö nkormá nyzat optikai fejleszté si terve,
amelynek kereté ben az inté zmé nyek egy kö zö s optikai
há ló zatra kerü ltek, valamint a kö zterü leten elhelyezett
kamerá k is egy ú j szá loptiká s rendszeren keresztü l kommuniká lnak a Vé delmi Kö zponttal. A fejleszté st kö vető en
a ké pviselő -testü let a szakemberek javaslatá ra ú gy dö ntö tt, hogy a ré gi kamerá kat egy sokkal korszerű bbre
cseré lik, illetve a kialakıt́ott helyeken az igé nyek alapjá n
bő vıt́ik azok szá má t.
A 14 db ré gi kamerá t az inté zmé nyekhez telepıt́ik majd,
nö velve kö zinté zmé nyeink biztonsá gi szintjé t. Kiemelt
terü let lesz a Park té r, ugyanis a Faluhá z kö rnyé ké n az
elmú lt idő szakban tö bb rongá lá s is volt. Az ö nkormá nyzat a rö gzıt́ett felvé telek alapjá n szeretné a ká rokozó kat beazonosıt́ani, illetve velü k megté rıt́tetni az
okozott ká rt is. Remé ljü k, hogy abban is bıźhatunk, hogy
az elkö vetkező idő szakban a kamerá k jelenlé te csö kkenti az ilyen rossz szá ndé kú cselekedetek szá má t nagykö zsé gü nk kö zterü letein. Az ú j kamerá k tesztelé se hamarosan megkezdő dik, első ké nt a Honvé d utcá ban.
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Tavaszi zöldségleves csurgatott tésztával
Madártejleves habgaluskával

Szerda

1

Sertés
húsleves

B
Csicseriborsó2 leves
C
Csü
tö rtö
04.25.
Hk

1

2

Lencsegulyás
füstölt csülökkel

Csülökpörkölt körömmel, tarhonya,
csemege uborka

B Csáky töltött borda galuskával
Hekk roston pirított burgonyával,
C tartár
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Sertésragu1 leves

Spenóttal töltött csirkemell rántva,
burgonyapüré, befőtt

Csirkemell tejfölös sajtmártással,
rizzsel

A

Brokkolikrémleves

2 Rizsleves

Csirkés lasagne

A

Krumplistészta

B
C

Aranygaluska vanília öntettel

IDŐJÓS

Roston csirkecombfilé barackos
rizzsel

Hétfő

Kedd

Szerda

10°C
5°C

9°C
4°C

9°C
3°C

Erősen felhős

Záporok

Csütörtök

8°C
4°C
Záporok

- mert mindenki ezt olvassa!

Az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgá ltatá si terü leté hez
tartozó telepü lé sek lakosai szá má ra 2020. december 1.
napjá tó l a bordá nyi hulladé kudvar szombaton 13.00 –
16.00 ó ra kö zö tt ü zemel. A korá bbi pé nteki nyitvatartá st a bordá nyi lakossá gi igé nyeket figyelembe vé ve
mó dosıt́otta az ü zemeltető cé g.
A hulladé kudvarokban a há ztartá sokban keletkező
szelektıv́en gyű jtö tt hulladé kok á tvé telé t az ott dolgozó k
csak abban az esetben tudjá k teljesıt́eni, amennyiben a
behozni kıv́á nt hulladé k megfelelő en szé tvá logatá sra
kerü lt. A bordá nyi lakosok igé nybe vehetik a forrá skú ti,
ü llé si é s zsombó i hulladé kudvarokat is. Az udvarok
nyitvatartá sá ró l é s a beszá llıt́ható hulladé k mennyisé gé rő l a 06-79/524-821-es ü gyfé lszolgá lati telefonszá mon
é rdeklő dhetnek.

Adventi kalendárium

Vállalkozását a legjobb helyen hirdeti Bordány kedvenc
lapjában, a Bordányi Naplóban! Havonta 1250 postaládában
várja, hogy a család tagjai beleolvassanak!

A hulladékudvar ismét
szombaton lesz nyitva

Péntek

Szombat

7°C
3°C

7°C
3°C
Gyenge eső

Borult

Borult

Vasárnap

7°C
2°C

Erősen felhős
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