8. szám | 2019. március 8. péntek

Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!

Bordányi Hírek
A Bordányi Napló heti hírmelléklete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

0-24 ÓRÁBAN A FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐTERÉBEN ÉRHETŐ EL AZ AKADÁLYMENTES AUTOMATA

Ki- és befizetésre is alkalmas ATM-el bővült településünk
Március 5. keddtől üzemel Bordányban a K&H Bank bankfiók helyettesítő készpénz befizetésre és felvételre
is alkalmas új bankautomatája. A 0-24 órában a Faluház előterében elérhető új ATM már rá is került a pénzintézet weboldalának térképére, reméljük sok bordányi és környékbeli család, vállalkozás számára jelent majd
könnyebbséget, hiszen ezentúl a
nap bármelyik órájában lehet
pénzügyi tranzakciót végezni a
Homokhátság Szívében. Egészen
március 14. csütörtökig biztosan
működik a Faluház előtt a K&H
Bank kihelyezett fiókja. A bordányi és környező településen élő
családoknak, vállalkozásoknak és
szervezeteknek a számlanyitástól
kezdődően számtalan ügyet lehetőségük van elintézni. Akinek még
nincs, vagy másik banknál van
számlája, most ingyenesen tud váltani, vagy új számlát nyitni, kimondottan a bordányiaknak kidolgozott kedvezményekkel. A pénzintézet munkatársai várják régi és új
A Faluház előterében, a korábbi szolgáltató irodában található az ATM ügyfeleiket hétfőn 8.00 és 17.00,
kedden, szerdán, csütörtökön 8.00
és 16.00, pénteken pedig 8.00 és 15.00 óra között. Ezt követően várhatóan havonta két alkalommal, keddenként lesz lehetősége a bank ügyfeleinek a Bordányba kihelyezett ügyfélfogadáson elintézni banki ügyeiket.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS MÁRCIUS 14-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 10 ÓRA 30 PERCKOR A FALUHÁZBAN

Emlékezzünk az 1848/49-es forradalom hőseire
Március 15-e a magyar szívekben mindig magában hordozott egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság,
a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti öntudat érzését.
Ezen dátum által jelképezett korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld
színeinek hivatalossá válását, illetve azt, hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a
latin helyett a magyar lett. Büszkének kell lennünk tehát erre a napra. Ennek hangulatában az Ádám Jenő Általános Iskola szeretettel hívja és várja a település lakóit az 1848/49es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett ünnepségére, melynek időpontja március 14. csütörtök 10:30,
helyszíne a Faluház színházterme. A műsorban közreműködnek az iskola hatodik osztályos tanulói. Az ünnepség
után Bordány Nagyközség Önkormányzata, valamint az Ádám Jenő Általános Iskola helyezi el a megemlékezés koszorúit a Faluház melletti Petőfi Sándor szobornál. Jöjjön el Ön is, illő módon emlékezzünk meg együtt a
forradalom és szabadságharc hőseiről.

VANNAK AKIK ELEKTRONIKUS ÚTON KAPJÁK MEG ÚJ GAZDÁRA LELHETNEK A RÉGI BABAHOLMIK

Felhívás adófizetési kötelezettségre Babaruha- és játékbörze 30-án

MINDEN HÓNAPBAN ÚJ TÁRLAT NYÍLIK AZ ÖNO-BAN

Meghívó kézműves alkotók kiállítására
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a soron következő
kézműves kiállítás megnyitójára, melynek témája a
hímzés. Helyszín: ISZEK Bordány, Szent István tér 1.
szám alatti épület nagyterme. Időpont: 2019. március
20. (szerda) 10 óra. A helyi alkotók kézműves munkái
2019. március 29. napjáig megtekinthetők. Aki szeretné hímzéseit a kiállítás alkalmával bemutatni, úgy várom jelentkezését személyesen hétköznapokon a szociális központ telephelyi épületében (Bordány, Szent
István tér 1.), vagy telefonon a 62/288-187, illetve a
30/625-5548 számon.
Gyurisné Papp Irén

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is ruhaés játékbörzét szervez a Védőnői Szolgálat, amely
2019. március 30-án (szombaton) 9-12 óra között a
Faluház nagytermében kerül megrendezésre, ahová mindenki elhozhatja a feleslegessé vált, kinőtt,
megunt babaholmikat, kiegészítőket. Sok szeretettel várjuk a gyermekes és gyermeket váró családokat. Eladási szándékát kérjük előre jelezze Judit védőnőnél a 0630/197-9135-ös vagy a 0630/3381647-es telefonszámon.

ÚJABB KALANDOZÁS A KÖNYVEK BIRODALMÁBAN

Márciusi könyvtári felolvasóest
2019. március 13-án, szerdán 16 órai kezdettel a
Faluház Községi Könyvtárában felolvasóestet szervezünk. Kérjük, hozza magával kedvenc versét, vagy
prózarészletét, melyet felolvashat, vagy elmondhat.
Várunk szeretettel minden irodalmat kedvelő kedves bordányit, felolvasóként és hallgatóként is, hogy
egy csésze tea mellett eltölthessünk egy kellemes
estét.
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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22-23-ÁN VÁRJÁK A BORDÁNYI ÖNKÉNTESEKET

Rántott hús sütőben, tejfölös
fokhagymás öntettel, törtburgonya

TeSzedd szemétszedés márciusban

1 Lebbencsleves

Bordány az idei évben is csatlakozott „A TeSzedd! –
Önkéntesen a tiszta Magyarországért” elnevezésű
akcióhoz, amely ma hazánk legnagyobb önkéntes
mozgalma. Idén immár nyolcadik alkalommal megvalósuló rendezvény célja, hogy a helyi emberek bevonásával közösen tisztítsuk meg szűkebb-tágabb környezetünket. A március 18-24. között zajló országos felhíváshoz a Faluház koordinálásával településünk is
csatlakozott, március 22-én pénteken és 23-án szombaton Bordányban is zajlanak majd ezzel kapcsolatos
munkálatok. A civil önkénteseket pénteken és szombaton is reggel 9 órára a Faluházhoz várják, akik településre bevezető utak menti területeket fogják átnézni Szeged, Üllés és Zákányszék irányában is. A gyűjtéshez zsákot és kesztyűt biztosítunk, de saját eszköz is
használható. A programmal kapcsolatban további információ kérhető a Faluház ügyfélpultjánál személyesen, illetve telefonon a +36309650771-es számon kapható. Csatlakozzon a mozgalomhoz Ön is!
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Tisztelt mozgáskorlátozott csoport! Szeretettel tudatjuk, hogy március 20án, szerdán 15:00 órától csoportgyűlést tartunk nőnappal egybekötve a
Faluházban. Minden tagtársunkat nagyon nagy szeretettel várjuk!
Fontos információ, hogy megkezdtük az éves tagdíj beszedését.
Árva Zoltánné és a Vezetőség

Felhívjuk az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók figyelmét, hogy a gépjármű határozatokat és adófizetési kötelezettségükről szóló értesítőket mostantól elektronikus úton küldi meg az önkormányzati adóhatóság. Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóknak minősülnek többek között a gazdasági társaságok,
az egyéni vállalkozók, az egyesületek, az alapítványok,
a szövetkezetek és az ügyvédi irodák. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján az elektronikusan kiküldött át nem vett iratok kézbesítettnek minősülnek. Ezért fokozottan figyeljék elektronikus tárhelyüket (ügyfélkapu, cégkapu)! Továbbá
tájékoztatjuk Önöket, hogy a gépjárműadó és a helyi
adók (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, telekadó) első félévi összegének fizetési határideje 2019. március 18. Kérjük a tisztelt adózókat,
adófizetési kötelezettségüknek határidőben szíveskedjenek eleget tenni!
Polgármesteri Hivatal
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