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Ha már ön is gondolkodott azon, hogyan kellene szebbé tenni az utcát amelyikben lakik, milyen átalakıt́ások kelle-
nének a téren vagy a parkban, ahol többször is megfordult már, 
hogy az még inkább élhetőbb, kihasználtabb vagy egyszerűen 
szebb legyen, akkor segıt́se javaslataival a település közösségi fej-
lesztését. Az önkormányzat, együttműködve a településen mű-
ködő alapıt́ványokkal a tervek szerint az idén is ilyen kisebb ötle-
tek megvalósıt́ására ad lehetőséget.
Az ötletek összegyűjtés megkezdődött, a települési honlapon rész-
letes leıŕást talál arról mennyi és milyen javaslatokat várnak, ame-
lyek megvalósıt́ásáról, támogatásáról a későbbiekben a közösségi 
finanszıŕozással tudnak dönteni az itt élők. Kérjük legkésőbb feb-
ruár 10-ig töltse ki a honlapról, illetve a Bordány Appról és a közös-
ségi felületekről is elérhető kérdőıv́et, mondja el milyen fejlesz-
tésnek örülne a legjobban a közvetlen vagy tágabb lakókörnye-
zetében!
Az ötletek közül azok, amelyek támogathatók felkerülnek egy sza-
vazólapra, és az itt élők dönthetik majd el melyik valósuljon meg az idei évben. Az elképzeléseknek csak telepü-
lésünk költségvetése szabhat határt. Persze, ha a bordányiak a közösségi finanszıŕozással még inkább nyomatékot 
akarnak adni egy fejlesztés megvalósıt́sának, az nagyban megkönnyıt́i majd a megvalósulást. 

Egynapos	kirándulás	a	
mohácsi	busójárásra
Szeretne családjával vagy barátaival részt venni az idei  
busójáráson, de nem tudja mivel menjen? Szeretné elűzni a 
telet, de nem tudja hogyan tehetné meg? Itt a megoldás: 
ugyanis egynapos kirándulást szervez a faluház Mohácsra, 
ahol igazi farsangi forgatagban lehet részük!
A program első állomása a Mohácsi Történelmi Emlékhely. A 
kiállıt́ ás egyszerre hagyományos és formabontó, a régészeti 
leletek és a magyar, valamint török történelmi források 
együttes bemutatása során a látogatók számára kézzelfogható 
valósággá, átélhető történeti élménnyé válik a mohácsi csata.
Ezt követően a csoport továbbutazik a busójárás helyszıńére, 

Közösségi	fejlesztési	ötletek

ahol szı́nes programok, busófelvonulás, 
busóavatás, remek hangulat vár minden-
kire. A részvételi dıj́ 7.200 Ft/fő, amely tar-
talmazza a Mohácsi Történelmi Emlékhely 
belépődıj́át, és az autóbuszos utazás dıj́át 
is. Jelentkezni a faluhaz@bordany.hu e-
mail cıḿen, vagy személyesen nyitvatar-
tási időben a faluházban, illetve 0662/ 
588516 -os telefonszámon lehet. (Minden 
hétköznap 14.00-18.00 között). 

Áramszünet	26-án
Az MVM Démász Hálózat Kft. tájékoztatja a 
lakosságot, hogy hálózatkarbantartási 
munkálatokat végez január 26-án 8-12 óra 
között, ezért ezen időszakban várhatóan á-
ramszünet lesz a település több utcájában 
és dűlőjében: Alkotmány tér 1. – 3. és 2. – 
2.; Bordány dűlő 97. – 247. és 110. – 248.; 
Dudás utca 61/B – 247/11 és 68. – 108.; 
Juhász Gyula utca 5 – 315/25 és 12. – 20.; 
Kistemplomtanya tér 61/A, Kossuth utca 
142; Külterület 1., Mező dűlő, Október hu-
szonharmadika utca 3. – 9., Rákóczi Ferenc 
utca 61. – 79., Teréz utca,17. – 29. és 36. – 
50., Toldy utca 1. – 21. és 2. – 26., 
Zákányszéki út 1. – 23. és 2. – 28., Tanya 
167. – 525. és 140/15. – 184/M. valamint 
az E� pıt́ő utca 1. – 23. és 2. – 14. közötti sza-
kaszokon.



Idén	is	megszervezik	a	sulizsák	
programot	
Az A� dám Jenő A� ltalános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Szülői Munkaközössége az Intézménnyel közö-
sen, harmadik alkalommal szervezi meg a használt ruha 
gyűjtést.
Ha mostanában szelektálnak a háztartásban a ruhák, ci-
pők és a lakástextilek között, bezsákolva az iskolába 
2023. február 14-ig, tanıt́ási napokon vihetők be.

Amit elfogadnak: női, férfi és gyerek ruhadarabok, össze-
párosıt́ott cipők, kézitáskák, sapkák, kalapok, sálak, 
fehérnemű, zokni, lepedő, ágynemű, függöny, törölköző, 
plüssök. A Sulizsák Kft. maximum 50-60 literes, vagy 10 
kilogrammos zsákokat fogad el.
A gyűjtés 2023. február 14-ig tart. A következő napon el-
szállıt́ásra kerülnek az összegyűjtött zsákok. Az össze-
gyűjtött textil  újrahasznosıt́ásra kerül az épıt́őiparban, 
az autóiparban párnázóanyagként, a termelőiparban 
törlőruhaként, a textilszálakból fonal vagy szigetelőa-
nyag készül.  A gyűjtésből befolyt összeg ez alkalommal 
is a Bordány Ifjúságáért Alapıt́vány számlájára fog 
érkezni, amely felhasználásáról a későbbiekben az Isko-
la és a Szülői Munkaközösség közösen dönt.
“Remek	 alkalom	 a	 szelektálásra!	 Bízunk	 benne,	 hogy	
ismét	sokan	élnek	a	lehetőséggel,	ezzel	is	hozzájárulva	a	
gyerekek	 környezettudatos	 neveléséhez,	 mellyel	 elér-
hetjük,	hogy	a	jövő	generációjának	ezek	az	apró	szokások	
már	 természetesek	 lesznek	 és	 beépülnek	 a	 hétköz-
napjaikba.” - irták felhıv́ásukban a szülői munkakö-
zösség vezetői.

Letölthető	a	hulladékgyűjtési	
naptár
A közszolgáltató és településünk honlapjáról is letölt-
hető a hulladékszállıt́ási naptár. Aki igényli, annak mind 
a faluház mind a polgármestrei hivatal ügyfélpultjánál 
kinyomtatják az egy oldalas kiadványt. Természetesen a 
települési mobilapplikációra is feltöltött naptár a telefo-
nokon is elérhető, a készülékekre a gyűjtés napja előtti 
napon érkezik üzenet, felhıv́va a lakó figyelmét hogy 
éppen melyik gyűjtőedényt kell kitenni a ház elé.
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Megindul	a	külterületi	utak	
kimérése
Január 23-tól megindul a pályázati forrásból fel-
újıt́ásra és megerősıt́ésre kerülő, a településünk kül-
területén található öt földútszakasz kimérése. 
 A földmérő január végéig dolgozik az adott területen, 
ezt követően indulhat meg a beruházás.
Mint korábban is beszámoltunk róla, összesen közel 
nyolc kilométer külterületi utat fejleszt Bordány 
Nagyközség O� nkormányzata. A kiıŕt közbeszerzés so-
rán a legkedvezőbb ajánlatot a baksi Bali-E� p Bulding 
Kft. adta, ıǵy ő nyerte el a kivitelezési munkát. A cég-
gel a szerződés megkötésére a hét folyamán kerülhet 
sor, ezt követően veszik majd át az épıt́ési területet.

Ne	engedjen	be	idegeneket
A rendőrség ismét közleményben hıv́ja fel a figyelmet 
bűnügyi veszélyforrásokra: A szélhámosok jellem-
zően változatos ürügyekkel, kérésekkel próbálnak 
bejutni mások lakásába, hogy az ottlakók figyelmét 
elterelve trükkös módszerekkel értékeket tulajdonıt́-
sanak el. Az ajtó nyitása előtt ablakon, vagy kémlelő 
nyıĺáson keresztül tájékozódjon a becsengető kilé-
téről, kérdezze meg jövetelének célját és csak állıt́ása 
valódiságának ellenőrzése után nyisson ajtót. Kellő 
gyanakvással fogadja az idegeneket, jusson eszébe, 
hogy a házalók árusoknak, felvásárlóknak, adomány-
gyűjtőknek adhatják ki magukat, vagy közüzemi cég 
munkavállalójának, vagy hivatalos személynek. 
Minden esetben kérjen igazolványt! 

Jegyek	a	színházi	estre
Korlátozott számban még kaphatók jegyek a január 
28-ai szıńházi estre. E� rdeklődjön a faluházban!
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