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MÁRCIUS 6-ÁN, SZERDÁN AZ ORSZÁGHÁZBAN ADJÁK ÁT AZ ELISMERÉST BORDÁNY KÉPVISELŐINEK

Elnyertük az Energiahatékony önkormányzat díját
Bordány Nagyközség Önkormányzata évek óta nagy hangsúlyt és kiemelt figyelmet fektet a megújuló energiaforrások használatára, a környezetkímélő megoldások népszerűsítésére. Elmondható, hogy az elmúlt esztendők sikeres projektjeinek és a még most zajló beruházásoknak is köszönhetően mára már szinte az összes
bordányi közintézmény napelemmel ellátott. Ennek köszönhetően az épületektől függően nullára vagy egészen minimálisra csökkent a villamos energia felhasználása. Ez amellett, hogy a település számára költségmegtakarítással jár, jelentős szemléletformáló hatással is bír az intézmény
dolgozói és a helyi lakosság körében is, szerencsére egyre több
bordányi család is él ezekkel az új
típusú lehetőségekkel.
Az Energiatudatos és Energiahatékony Önkormányzat pályázata
és díja idén először nyílt meg a
hazai önkormányzatok számára.
A sikeres részvétellel fenntarthatósági védjegyek, címek és díjak
kerülnek kiosztásra. Szerdán érkezett az értesítés, hogy Bordány Nagyközség Önkormányzata is a díjazottak
között szerepel, így 2019-től kezdődően az „Energiatudatos Önkormányzat” című védjegyet viselheti. Az elismerések átadására március 6-án, szerdán délután kerül sor a Parlamentben, melyet Dr. Áder János köztársasági elnök, az esemény fővédnöke fog majd átadni.

A KI- ÉS BEFIZETÉSRE IS ALKALMAS ATM 24 ÓRÁBAN A FALUHÁZ BEJÁRATÁNÁL LESZ ELÉRHETŐ

Jövő héttől elérhetővé válik az új bankautomata
Új, fontos szolgáltatással bővül nagyközségünk, hiszen jövő héttől készpénz ki- és befizetésre is alkalmas
ATM-et helyez ki Bordányba a K&H Bank Zrt. Ez a lehetőség eddig csak nagyobb városokban lévő bankfiókokban volt elérhető a lakosságnak, napokon belül
azonban már a bordányi és a környező, homokháti településen élő ügyfeleknek is elegendő
lesz Bordányt útba ejteni, ha pénzt szeretnének
a bankszámlájukra befizetni, ráadásul ezt 0-24
órában bármikor megtehetik majd a Faluházban! Március 1-től, péntektől egy ideiglenes
K&H Bank fiók is megnyílik Bordányban, hogy
a bordányi családok, őstermlők és vállalkozások helyben tudjanak számlát nyitni, banki ügyeket intézni. Március 14-ig, a hét minden napján
elérhető lesz a fiók, ahol várják a kedves leendő
és régi ügyfeleiket egyaránt a bank munkatársai. Hétfőn 8-17, keddtől csütörtökig 8-16, míg pénteken 8-15
óra között van lehetősége felkeresni a pénzintézet helyi fiókját.

CSAPATAINK TÖBB SZOROS KÜZDELMET JÁTSZOTTAK

Már elkezdődtek a tavaszi tornák
Szombaton és vasárnap több fronton, különböző utánpótlás tornákon szerepeltek ifjú focistáink, de U19-es
csapatunk és megyei I. osztályú felnőtt együttesünk is
megkezdte tavaszi szereplését. 2004-2005-ös korosztályú játékosaink Puskás Róbert vezérletével ezüstérmet szereztek a Start 2019 Kupán, míg Kis Levente U9es tanítványai bronzérmet zsebeltek be a tíz csapatos
kisteleki viadalon. Vasárnap sem volt megállás, előbb
Kis Levente az U7-es gárdájával szerepelt szintén Kisteleken, ahol a gyerkőcök értékes tapasztalatokkal gazdagodtak. Délután Retek Flórián edző két U13-as sorral is nevezett a kisteleki eseményre és ha már ott volt
az első és második helyet is megszerezték a srácok! A
bajnoki küzdelmek is megkezdődtek. Puskás István vezette U19-es utánpótlás együttesünk 1-4 arányban
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Immár 17. alkalommal rendezi meg a Gyermek- és
Ifjúsági Önkormányzat március 23-án (szombaton)
17 órakor a Faluház nagytermében.

VANNAK AKIK ELEKTRONIKUS ÚTON KAPJÁK MEG alulmaradt a bajnoki címre is esélyes DAFC ellenéFelhívás adófizetési kötelezettségre ben, de továbbra is ott van az élmezőnyben. Felnőtt,
Felhívjuk az elektronikus ügyintézésre kötelezett adó- megyei I. osztályú együttesünk is nagyot küzdött,
zók figyelmét, hogy a gépjármű határozatokat és adó- Dr. Tóth János csapata 0-0-s döntetlent ért el a jó
fizetési kötelezettségükről szóló értesítőket mostan- erőkből álló Szegedi VSE ellen. Március 2-án, szomtól elektronikus úton küldi meg az önkormányzati adó- baton újabb bajnoki forduló vár megyei I. osztályú
hatóság. Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók- felnőtt és ifjúsági labdarúgó csapatunkra, mindkét
nak minősülnek többek között a gazdasági társaságok, együttes Algyőn vendégszerepel 12.30-as és 14.30az egyéni vállalkozók, az egyesületek, az alapítványok, as meccskezdési időponttal.
a szövetkezetek és az ügyvédi irodák. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a jogszabályi rendelkezések alap- GAZDAELŐADÁS LESZ MÁRCIUS 7-ÉN 17 ÓRÁTÓL
ján az elektronikusan kiküldött át nem vett iratok kéz- NAV tájékoztató őstermelőknek
besítettnek minősülnek. Ezért fokozottan figyeljék elek- A bordányi gazdáknak, termelőknek szervezett előtronikus tárhelyüket (ügyfélkapu, cégkapu)! Továbbá adás-sorozat következő alkalmára március 7-én, csütájékoztatjuk Önöket, hogy a gépjárműadó és a helyi törtökön 17 órától kerül sor a Faluház nagyterméadók (magánszemélyek kommunális adója, helyi ipar- ben. Tájékoztatót tart az őstermelőket, mezőgazdaűzési adó, telekadó) első félévi összegének fizetési ha- sági vállalkozókat érintő aktuális adózási kérdésektárideje 2019. március 18. Kérjük a tisztelt adózókat, ről Híres-Pestuka Gabriella, a NAV Csongrád Megyei
adófizetési kötelezettségüknek határidőben szívesked- Adóigazgatóságának osztályvezetője. A tájékoztajenek eleget tenni!
Polgármesteri Hivatal tót követően a K&H Bank munkatársai adnak rövid
információt a gazdáknak elérhető új, kedvező számÚJABB KALANDOZÁS A KÖNYVEK BIRODALMÁBAN lacsomagokról és az őket érintő egyéb pénzügyi
Márciusi könyvtári felolvasóest konstrukciókról. Mindenkit sok szeretettel várnak!
2019. március 13-án, szerdán 16 órai kezdettel a Faluház Községi Könyvtárában felolvasóestet szervezünk. Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
Kérjük, hozza magával kedvenc versét, vagy prózarész- Hé tfő
A Milánói makaróni
letét, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Várunk sze- A
Húsgombócleves
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Paprikás sült csirkecomb
B törtburgonyával, cékla
retettel minden irodalmat kedvelő kedves bordányit,
Tejfölös
Kolbászos krémsajtos töltött borda
felolvasóként és hallgatóként is, hogy egy csésze tea 2 gombaleves
C zöldséges
rizzsel, káposztasaláta
mellett eltölthessünk egy kellemes estét.
Kedd
Tepsis töltött hús burgonyapürével,
04.25. H
A majonézes káposztasaláta
Magyaros
AzöldborsóNŐNAPI ÜNNEPSÉG ÉS ÉVES TAGDÍJ BEFIZETÉS 1
B Sertéstokány gazdagon galuskával
Mozgáskorlátozott csoportgyűlés leves
Sajtkrémleves
C Olaszos csirkemell rizi-bizivel
Tisztelt mozgáskorlátozott csoport! Szeretettel tudat- 2 kenyérkockával
juk, hogy március 20-án, szerdán 15:00 órától csoport- Szerda
04.25. H
főtt hússal,
A Paradicsommártás
törtburgonya
gyűlést tartunk nőnappal egybekötve a Faluházban.
1 Sertéshúsleves
Minden tagtársunkat nagyon nagy szeretettel várjuk!
B Pulyka Stroganoff módra tésztával
Továbbá fontos információ, hogy megkezdtük az éves 2 Pirított
csirkemell zöldséges
C Óvári
tésztaleves
bulgurral
tagdíj beszedését.
Árva Zoltánné és a Vezetőség
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