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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Teljes egészében színes lesz az idén 30 éves
jubileumát ünneplő Bordányi Napló
1991 augusztusá ban dö ntö tt ú gy az akkori ké pviselő -testü let, hogy Bordá nyi Napló né ven kiadvá nyt jelentet meg
elő segıt́ve a gyors tá jé koztatá st a felgyorsult é s vá ltozó idő kben. Az első szá m 1991 szeptemberé ben jelent meg.
Azó ta eltelt 30 é v, az immá r 31. é vfolyammal megjelenő helyi lap szá mos
vá ltozá son esett á t. A kezdetben a magyar cım
́ er dıśzıt́ette a kiadvá nyt, melyet 1993 má rciusá ban a Bordá ny cı-́
mer vá ltott, akkor mé g fekete-fehé r
nyomtatá sban. 2006 decemberé ben
lett a cım
́ lap é s a há toldal fejlé ce, illetve lá blé ce szın
́ es. Nagyobb arculatvá ltá s 2011 má rciusá ban, illetve legutó bb
2017 januá rjá ban volt. Ekkor ú jabb,
modernebb formá t ö ltö tt a lap, megvá ltozott a betű tıp
́ us é s a mé ret, valamint a korá bbiakná l nagyobb fotó k, cı-́
mek kerü ltek alkalmazá sra. A Bordá nyi Napló fejlé cé t tová bbra is cım
́ erü nk dıśzıt́i é s Bordá ny szın
́ e, a zö ld is
dominá l. 2011-tő l a havi ú jsá g mellett
hetente ké toldalas hıŕmellé klet, a Bordá nyi Hıŕek is kiadá sra kerü l, bő vıt́ve ezzel a hıŕkın
́ á latot. 2020 decemberé ig ö sszesen 315 pé ldá ny Bordá nyi Napló é s 285 pé ldá ny Bordá nyi Hıŕek jelent meg, ıǵy az elmú lt 30 é v alatt ö szszesen 600 kü lö nbö ző pé ldá ny kerü lt a helyi lakosok postalá dá iba ingyenesen. 2021 ú jabb mé rfö ldkő lesz, amikor is januá r vé gé n első ké nt jelenhet meg az ú jsá g teljes egé szé ben szın
́ esben.

Jótékony célt szolgáló kupakgyűjtő készül
Megkezdő dö tt annak a korá bban Dá niá bó l indult ö tletnek a kivitelezé se Bordá nyban, melyet az elmú lt é vekben
má r nagyon sok magyarorszá gi telepü lé sen megvaló sıt́ottak. Olyan gyű jtő szıv́ ké szü l, amelybe minden bordá nyi vagy kö rnyező telepü lé sen é lő csalá d ö sszegyű jtve leadhatja mű anyag kupakjait. Az á svá nyvizek é s a
kü lö nbö ző ü dıt́ő italok flakonjá nak kupakja mellett a
dobozos gyü mö lcslevek é s tejek csavaros kupakja is
gyű jthető lesz itt, ső t aká r a flakonos mosó szerek,
ö blıt́ő k, tisztıt́ó szerek, samponok é s tusfü rdő k, tová bbá a balzsamok é s a testá poló k kupakjai is. Ahogy aká r a
fogkré mes tubus teteje is segıt́heti a kö zö ssé gi kezdemé nyezé st.
A felvá sá rló cé gek kilogrammonké nt fizetnek a kupakoké rt, elő zetes informá ció ink szerint legalá bb harmincnegyven forintot, persze ez első hallá sra nem sok, de
há t tudjuk, sok kicsi sokra megy. A kupakgyű jté s ilyen mó dja rá adá sul egy é rdekes-izgalmas utcadıśze is lehet
Bordá nynak é s tová bb erő sıt́i telepü lé sü nkö n é lő k kö rnyezettudatos szemlé letmó djá t, valamint jó té kony cé llal is
bıŕ, hiszen az ö sszegyű jtö tt mű anyagok ellené rté ké bő l fontos cé lok lesznek tá mogatható ak.

Megye I-es felnőtt és az U15 is
elkezdte a felkészülést
A já rvá nyü gyi szabá lyokat betartva ké t korosztá lyban
kezdte meg a mai napon az edzé seket a Foliaplast-Bor-

egyezteté st kö vető en bá rmikor telepü lé sü nk lakosai
segıt́sé gé re á llnak.
A Szegedi Ké mé nyseprő ipari Kft.-vel kapcsolatba lé phetnek a +3662/485-077-es telefonszá mon, vagy ü zenetet kü ldhetnek nekik a www.kemenytisztitas.hu oldalon keresztü l.

Februárban újabb tartalékos
kiképzések indulhatnak

Az FBH-NP Nonprofit Kft. ezú ton tá jé koztatja a Tisztelt
Lakossá got, hogy idé n má sodik alkalommal dıj́mentes
fenyő fabegyű jté st szervez januá r 19-é n, kedden. A fenyő fá kat az ingatlan elő tti kö zterü letre szıv́eskedjenek kihelyezni a gyű jté si napon reggel 7 ó rá ig é s az elszá llıt́á s
idő pontjá ig az ingatlan elő tt kint hagyni, oly mó don,
hogy azt a begyű jté st vé gző gé pjá rmű meg tudja kö zelıt́eni é s ké zi erő vel mozgatható legyen.

Elkészült a kéményseprők
sormunkaterve
Elké szıt́ette é s kiadta az ezé vi sormunkatervé t a Szegedi Ké mé nyseprő ipari, Szolgá ltató é s Kereskedelmi Kft.,
amelybő l kiderü lt, hogy telepü lé sü nkö n februá ri, má rciusi, novemberi é s decemberi hó napban vé gzik kö telező tű zmegelő ző munká jukat a ké mé nyseprő k. Nagykö zsé gü nkben idé n is há zró l-há zra já r a ké mé nyseprő
é s ha nem tud bejutni a ké mé ny tulajdonosá hoz, é s nem
tudja az elő ıŕt ké mé nyellenő rzé st é s ké mé nysepré st elvé gezni, akkor egy é rtesıt́é st hagy a postalá dá ban. A cé g
egyik munkatá rsa telefonos megkeresé sü nk kö zben elmondta nekü nk, hogy a fő bb munká latokat az é v vé gé re tartogatjá k, azonban ha szü ksé ges elő zetes idő pont
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Január 19. (kedd) Ajánlások gyűjtésének határideje.
Január 22. (péntek) A választás kitűzése, a kampány kezdete.
Január 29. (péntek) A választás napja. Szavazni 9-19 óra között lehet.

Az idei második fenyőfagyűjtés
január tizenkilencedikén lesz

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati
Választások eseménynaptára

dá ny SK együ ttese. Felnő tt megye I-es csapatunk, valamint a kiemelt NB-s bajnoksá gban szereplő U15-ö s gá rdá nk kezdte meg 2021-ben első ké nt a tré ningeket. Felnő tt labdarú gó ink má r januá r 23-á n, szombaton 11 ó rá tó l edző meccset já tszanak Algyő n, Dr. Tó th Já nos tanıt́vá nyai a Bá cs megyei Kecel együ ttesé t fogadjá k. Tö bb
edző mé rkő zé s is szerepel a tervek kö zö tt, ezek vé glegesıt́é se folyamatban van. Az első bajnoki talá lkozó t februá r 20-á n idegenben, az Algyő SK-val já tsszá k majd Vasas Gá boré k.
Fokozatosan kezdő dik majd a felké szü lé s a tö bbi korosztá lyban is, azonban a sportcsarnok zá rvatartá sa miatt,
valamint a zord idő já rá st is figyelembe vé ve a kisebb
korosztá lyokban vá rható an csak februá rtó l indulhat meg
a kö zö s munka.

A Magyar Honvé dsé g az orszá g egyik legnagyobb é s
legbiztosabb munká ltató ja, mely a koronavıŕus-já rvá ny elleni vé dekezé sben aká r tö bb ezer fő foglalkoztatá sá ban is szerepet vá llal. A speciá lis tartalé kosi
szolgá lat a munkahelyü ket elveszıt́ő , felnő tt korú , erkö lcsi bizonyıt́vá nnyal rendelkező magyar á llampolgá roknak szó l. A jelentkezé s felté tele a bü ntetlen elő é let é s egy egyszerű sıt́ett egé szsé gü gyi é s pszicholó giai vizsgá laton való megfelelé s. Ha valaki ú gy dö nt,
hogy visszaté r a civil é letbe, azt bá rmikor, há trá nyos
kö vetkezmé nyek né lkü l megteheti, de a szerző dé s
ú jabb 6 hó nappal meg is hosszabbıt́ható . Bő vebb informá ció a bordany.com-on. Elé rhető sé geiket megtalá lja a www.hadkiegeszites.hu/hknyp/toborzoirodak
oldalá n.
Forrás: hadkiegeszites.hu
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