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BANKAUTOMATA KERÜLHET KIHELYEZÉSRE VALAMELYIK ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INTÉZMÉNYBE

Jól haladnak a tárgyalások a K&H Bankkal

Az elmúlt napokban sikeres és előremutató tárgyalások zajlottak Bordány Nagyközség Önkormányzata és a
K&H Bank között. A Polgármesteri Hivatalban a bank részéről Szűcs Ildikó Ágnes fiókigazgató, Prjevara Zsuzsanna szenior banki tanácsadó és Verdon Bálint
a pénzintézet önkormányzati kapcsolattartója
tárgyalt önkormányzatunk vezetőségével.
Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy a
legfontosabb cél mindenképpen az önkormányzat és a bank között 2005 óta meglévő jó kapcsolat továbberősítése, és ezek kiterjesztése a település egészére. Közösen olyan megoldásokat
keresnek, amelyek segítik a helyi vállalkozókat,
az őstermelőket, a lakosságot.
Prioritásként a bankautomata került napirendre. A bank vállalta, hogy egy önkormányzati tulajdonú intézménybe kihelyezi saját automatáját. Jó hír, hogy a számlavezetéseket is kedvezményesen kínálja a bank, a kedvező díjak már most is megtekinthetők a pénzintézet honlapján.
Hamarosan tájékoztató előadássorozat indul Bordányban, amelyeken a vállalkozók, az őstermelők és a lakosság is tájékoztatást, segítséget kap a K&H Banktól.
Felmerült egy időszakosan kihelyezett ügyfélpont megnyitásának a lehetősége is. Erről a közeljövőben még
egyeztetnek a felek, és ezt követően a lakosság is tájékoztatást kap majd.
A K&H Bank hitelezésben, befektetési lehetőségekben és természetesen biztosítások terén is teljeskörűen a
helyiek szolgálatában áll.
A K&H Bank Magyarország egyik vezető bankja mind a lakossági szolgáltatások terén, mind a vállalati szegmensben. Okos megoldásaival, internetes ügyfélkapcsolati rendszerével most is az élmezőnyben jár. Ezek továbbfejlesztése, és új innovatív megoldások bevezetése pedig folyamatos. Ha Ön is bankváltáson gondolkodik, mindenképpen várja meg a közeljövőben megjelenő tájékoztatókat, információs napokat.

2018 ÓTA INGYENESEN KÖTHETNEK HÁZASSÁGOT A HELYBÉLI LAKOSOK NAGYKÖZSÉGÜNKBEN

Esküvői dobozt is kapnak ajándékba az ifjú házasok
Bordány Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének döntése értelmében 2018 januárjától ingyenes
a házasságkötés településünkön akkor, ha legalább az ifjú pár egyik tagja Bordányban él. Új elemként, a korábbi kezdeményezést kiegészítve apró gesztusként úgynevezett esküvői dobozt is ajándékoz a jövőben a friss házasoknak a homokháti önkormányzat. Ez a tervek szerint tartalmazna egy kis üveg mézet, egy
gyűrűpárnát, egyedi kis ajándéktárgyat, gyümölcslevet vagy lekvárt,
közös programra szóló belépőt, valamint néhány Bordányhoz köthető emléket. A doboz tervezése és kivitelezése már megkezdődött, az
első esküvőre március hónapban kerül sor nagyközségünkben, ott
már átadásra kerül ez a fajta meglepetés. „Bízunk benne, hogy ezzel az
apró ajándékkal a települési önkormányzat is hozzájárulhat a nagy
nap örömteli pillanataihoz és egyúttal egy örök emlék lesz a bordányi
házasságkötés a fiataloknak” – mondta el Kiss-Patik Péter alpolgármester. A tervek szerint februárban az elkészült végleges ajándékdobozt és annak tartalmát sajtó nyilvános eseményen mutatják be az érdeklődőknek.

NINCS MEGOLDÁS A VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? CÉGKAPU A GYAKORLATBAN, E-ÜGYINTÉZÉS

Sérelmek a pszichiátriai kezelésen Ingyenes tájékoztató előadás
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által felkészített, betegségektől tizedelt U10-es csapatunk több szoros meccset is játszott, azonban most ez
az ötödik helyre volt elég. Csüggedésre nincs ok, hamarosan újabb tornán lehet megmérettetni magunkat.
Minden résztvevőnek gratulálunk a teljesítményéhez,
jövőre is várunk mindenkit ebben a korosztályban is.
ÚJABB PÁLYÁZATOT ÍRT KI AZ APRAJA-FALVA ÓVODA

Álláslehetőség udvaros munkakörbe
Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §
alapján pályázatot hirdet udvaros munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű, 2019. március 1-től 2019. december 31-ig
tartó jogviszony, a foglalkoztatás jellege részmunkaidős, heti 20 óra. A pályázat benyújtásának határideje
2019. február 27. Részletes pályázati kiírás a www.bor
dany.hu és a www.kozigallas.gov.hu oldalakon olvasható.
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Pulykanyak1 leves

Fokhagymás flekken
törtburgonyával, csemegeuborka

A

Almás rizskoch

B Krumplis tészta
C Sertéstokány, tészta

IDŐJÓS

Csütörtök

Bordányi Faluház
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Utolsó lehetőség a jegyek megvásárlására!

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

kedd - szerda

Február 9-én, szombaton ismét benépesült a Bordányi
Sportcsarnok, ezúttal az U10-esek Start 2019 Kupáját
rendezte meg a Bordány Sportkör. Ebben a korosztályban hat egyesület nevezett a tornára, melyet körmérkőzéses rendszerben bonyolítottak le. Több szoros
mérkőzés, sok-sok izgalom jellemezte a programot,
amely jól szolgálta az utánpótlás együttesek, játékosok felkészülését. A kupát a Móravárosi Kinizsi szerezte meg 100%-os teljesítménnyel, a dobogó második
fokára a SZEAC lépett fel, míg a bronzérmes pozíciót a
Szeged-Grosics Akadémia szerezte meg. A Kis Levente

Február 19-20. 18 óra

Móravárosi Kinizsi nyerte az U10-et

(vígjáték két felvonásban)

CSAPATUNK TÖBB SZOROS KÜZDELMET IS JÁTSZOTT

2019. február 18-án hétfőn 17 órakor a bordányi
Család és KarrierPONT-ban (Bordány, Park tér 1.)
az érdeklődő vállalkozások és civil szervezetek képviselői megismerhetik az elektronikus ügyintézés
és a cégkapu használatának gyakorlati tudnivalóit.
A cégkapu használata még fontosabbá válik, hiszen
2019 januárjától kizárólag cégkapun keresztül intézhetik elektronikusan adóügyeiket a NAV-nál a
vállalkozások. A résztvevők bővebb információkat
kaphatnak még a bevallás tervezetről és az adó 1-1 %ról. A program előadója Nyilas Gábor László, a NAV
Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóságának főosztályvezetője lesz. Az előadás ingyenes, a rendezvény ideje alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk.

KAVIÁR és LENCSE

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? Illetve, ha gyermeke “tanulási problémára” vagy “viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. Cím: 1461
Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-3305384 E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.emberi
jogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk!
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