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Friss hıŕeink a www.bordany.com oldalon!

Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

A levegőszennyezettség Bordányban
is problémát jelent
Sokan rosszul tudjá k, való já ban nem má son, hanem a helytelen lakossá gi tü zelé sen mú lik a lé gszennyezettsé g. Ez azt jelenti, hogy a lakossá g tehet a legtö bbet a kö rnyé ken a levegő
minő sé gé nek javıt́á sá ért. A szá lló por miatt esté nké nt Bordá nyban is rossz a levegő minő sé ge. Ezt nem csak é rezzü k,
hanem a Faluhá zná l felszerelt mé rő mű szer folyamatosan napló zza is.
A té má ban tavaly vé gzett orszá gos kö zvé lemé ny-kutatá sbó l
az derü lt ki: az emberek ú gy vé lik, hogy a szá lló por (PM10 é s
PM2,5) nagyré szt az iparbó l é s a kö zlekedé sbő l szá rmazik.
Pedig ezek való já ban csak 25 szá zalé kban "felelnek" a lé gszennyezettsé gé rt, mert nagyobb ré szt a lakossá g
okozza a szennyezé st. A vá laszadó k 14 szá zalé ka "bevallotta", hogy hulladé kkal is tü zel, mikö zben azt jogszabá ly
is tiltja. Bordá nyban nem ké szü lt hasonló felmé ré s, de ha figyelembe vesszü k az elő ző kutatá si adatot, é s azt
telepü lé sü nkre is kivetıt́jü k lá thatjuk, hogy a telepü lé sen kö rü lbelü l 175 há zban vé lhető en rendszeresen é getnek
hulladé kokat. Mindezek tü kré ben nem kell csodá lkozni, ha bü dö s, é s szá lló porral szennyezett a levegő nk.
A telepü lé s honlapjá n elé rhető linken On is megné zheti, hogy az adott pillanatban mekkora a szá lló por menynyisé ge Bordá nyban. Hamarosan tö bb helyszın
́ re is kikerü lnek ugyanilyen mé rő mű szerek, ıǵy lá thatjuk majd,
hogy a falu mely ré szé n a legrosszabb a levegő , é s kö nnyebben beazonosıt́ható k lesznek az é j leple alatt gá tlá stalanul fü stö lő ké mé nyek helyei is.
A szennyezett levegő sú lyos megbetegedé sekhez vezet, ami most kü lö nö sen veszé lyes a tü dő t megtá madó koronavıŕus-já rvá ny alatt. Euró pá ban a vezető halá lozá si ok a lé gszennyezé s, ami magas vé rnyomá shoz, cukorbetegsé ghez é s lé gző szervi megbetegedé sekhez is vezet. Ezek mind olyan egé szsé gü gyi problé má k, amelyek sú lyosbıt́ó kö rü lmé nynek szá mıt́anak a koronavıŕus-já rvá ny idejé n. Arra ké rü nk mindenkit, hogy a keletkező hulladé kot megszoká sbó l ne é gessé k el, gyű jtsé k a hulladé kot szelektıv́en, é s minden esetben vegyé k igé nybe a há zhoz
menő szemé tszá llıt́á si szolgá ltatá st.

Új termékkel lép piacra szövetkezetünk
A Bordá nyban mű kö dő Homokhá tsá g Szıv́e Szociá lis Szö vetkezet ü zemé ben folyamatos a gyá rtá s, szerencsé re
egyre bő vü l azon ü zletek sora, ahol elé rhető vé vá lnak a telepü lé sü nkö n elő á llıt́ott termé kek. A Legjava má rkané vvel ellá tott termé kcsalá dnak immá r egy ú jabb tagjai is az ü zletek polcaira, majd a konyhaasztalra kerü lhet, hiszen má rcius elejé tő l má r lilahagymalekvá rt is fő znek a bordá nyi kisü zemben.
A szö vetkezet menedzsmentje folyamatosan monitoringozza a piacot, é s a termé kkın
́ á lat bő vıt́é sé né l
a legmesszebbmenő kig pró bá lnak megfelelni a keresletnek. Noha a hagymalekvá rt tö bb cé g tö bbfé le
receptú ra szerint ké szıt́i, biztosak lehetü nk benne,
hogy hasonló an a korá bban piacra kerü lő paradicsomszó szhoz, a lilahagymalekvá r is egy kü lö nleges ıźvilá gú , igazi pré mium termé k lett, csak hasonló van belő le a magyar piacon. A lilahagymalekvá r tö ké letes kiegé szıt́ő je a zö ldsé geknek, kifejezetten ajá nljá k gyö ké rzö ldsé g-kö retek mellé . Sajtokhoz, sü lt kacsahú shoz vagy a sü lt serté shez is nagyon jó l passzol, de bá tran kın
́ á lhatjuk a vadhú sbó l ké szü lt é telhez is. Má r csak figyelni kell, hogy a kedvenc boltunk polcaira kerü jö n, vagy megvá sá rolhassuk a homokhatipiac.hu webshopjá ban.

Tegyük együtt színesebbé a
Húsvéti ünnepeket!

cio/csg-online-forumok/. Tová bbi ké rdé s eseté n keressé k fel Falugazdá szunkat vagy lá togassanak el a
nak.hu-ra.

Ahogy arró l má r tö bbszö r is beszá moltunk ö nkormá nyzatunk megkezdte a Hú své ttal kapcsolatos telepü lé si feladatok elő ké szıt́é sé t. A tervek szerint a gyerekek é s csa-
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A külterület egyes részein változik
a hulladékszállítás időpontja

2

Vá ltozik a bordá nyi Seregé lyes dű lő , Bé ke dű lő é s a Kiskertekben a hulladé kgyű jté s napja. A korá bban minden
hó nap első keddi napja helyett minden hó nap első csü tö rtö ki napjá n fog megtö rté nni 2021. á prilis 1-jé t kö vető en mind a kommuná lis, mind a szelektıv́ hulladé k gyű jté se az alá bbiak szerint: á prilis 1.; má jus 6.; jú nius 3.; jú lius 1.; augusztus 5.; szeptember 2.; októ ber 7.; november 4.; december 2.
Ké rjü k a fenti idő pontokban reggel 7 ó rá ig kihelyezni az
é rintett terü leteken a hulladé kot! A Bordá ny Mező dű lő ben, Bordá ny dű lő ben, tová bbra is marad az eddig
megszokott minden hó nap első szerdai napja!
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Madártejleves habgaluskával

Több alkalmas Online tájékoztató
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Falugazdá szunk informá lja Onö ket, hogy Online tá jé koztató lesz az ő stermelő k é s a csalá di gazdasá gok
mű kö dé sé ben bekö vetkezett vá ltozá sokró l 2021.
má rcius 18., 22., 23., 25., 29., 31. napokon 14.40 - 18.30
ó ra kö zö tt. A rendezvé ny elő adá sai kité rnek a jogszabá lyi elő ıŕá sok é rtelmezé sé t segıt́ő ké rdé sekre, adó zá si té makö rö kre é s az eddig beé rkezett leggyakoribb ké rdé sek is megvá laszolá sra kerü lnek. A ké rdé sekre a kamara szaké rtő i é s a Nemzeti Adó é s Vá mhivatal szaké rtő je vá laszolnak. A ré szvé tel ingyenes, de
elő zetes regisztrá ció hoz kö tö tt. A regisztrá ció s felü let itt é rhető el: https://miniapp.nak.hu/nak-regisztra
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Párizsi sertésborda rizi-bizivel,
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Zúzapörkölt penne tésztával, cékla
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Zöldséges kukoricaleves csipet tésztával

Csü
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Zöldborsós sertéstokány tésztával
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Flekken tört burgonyával, vegyes
vágott
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Felhívjuk a figyelmüket, hogy a FBH-NP Nonprofit Kft. nem fogja kiüríteni
azokat a kukákat, amelyekre nem ragasztották fel a 2021-es évre
megváltott szolgáltatást igazoló matricát. Részletek a bordany.com-on.

Eladó 952m²-es é pıt́é si telek a Mikszá th Ká lmá n utcá ban. Vıź, villany bekö té s, alap van rajta. Erdeklő dni:
06 30/837-0664.

Ön már felragasztotta a kukára a matricát?

lá dok szá má ra ké szü lő meglepeté s mellett egy ú gynevezett tojá sfa is elké szü lne, amely má rcius 24-tő l egé szen á prilis 11-ig szın
́ esıt́ené nagykö zsé gü nk kö zpontjá t, a Szent Istvá n teret. Az elő ké szü letben a bordá nyi
csalá dok, vá llalkozá sok, inté zmé nyek is segıt́hetnek azzal, ha felajá nlanak erre a cé lra fá ra akasztható szın
́ es
tojá sokat. A felajá nlá sukat má rcius 19-ig bá rmikor elhelyezhetik a Faluhá z elő teré ben talá lható “nyuszifé szekben”! A cé l az, hogy egy miné l tö bb dıśzbő l á lló , ö sszefogá ssal megvaló suló fa jö jjö n lé tre. Minden lelkes tá mogató nknak elő re is kö szö njü k a segıt́sé gé t!

Az FBH-NP Nonprofit Kft. tá jé koztatja Onö ket, hogy a
já rvá nyü gyi veszé lyhelyzetben elrendelt kormá nyzati
inté zkedé seknek megfelelő en, Ugyfé lszolgá lati irodá juk 2021. má rcius 8. é s má rcius 22. kö zö tt zá rva tart.
A tá rsasá g minden má s tevé kenysé ge é s szolgá ltatá sa
zavartalanul zajlik (hulladé kudvar, egyé b hulladé k á tvé teli pontok, há zhoz menő gyű jté s, lomtalanıt́á s, zö ldhulladé k gyű jté s, konté neres hulladé kszá llıt́á s).
A szü ksé ges inté zkedé seket a já rvá nyhelyzet alakulá sá nak megfelelő en é s a kö zponti inté zkedé sek figyelembevé telé vel hozza meg a kö zszolgá ltatá s biztonsá gos ellá tá sa é rdeké ben. Amennyiben a já rvá nyhelyzet tö meges megbetegedé seket eredmé nyez a kö zszolgá ltatá s ellá tá sá t biztosıt́ó humá n erő forrá s kö ré ben,
ú gy a tá rsasá g az alapvető kö zszolgá ltatá s ellá tá sá t
helyezi elő té rbe.
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