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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

2012 ÓTA MÁR KÖZEL KÉTEZER-KÉTSZÁZ FÁVAL GAZDAGODOTT NAGYKÖZSÉGÜNK KÖZTERÜLETE

Újabb 208 fa ültetése kezdődött meg Bordányban
Több, mint 200 facsemete érkezett hétfőn reggel településünkre. A gömb-, magas- és virágoskőriseket, oszlopos szilfákat, vérszilvafákat kedden kezdték el kiültetni nagyközségünk utcáira, tereire. A több éve tartó telepítés célja, hogy annyi új telepítésű fa legyen Bordányban, amennyi annak lakossága.
Több mint kétszáz facsemete talál
ezekben a napokban otthonra Bordányban. Kiss-Patik Péter, településünk alpolgármestere elmondta: -Néhány év alatt annyi fát szeretnének
telepíteni, amennyi lakója van Bordánynak. - Ez 3300 fát jelent. Az elmúlt években hagyománnyá vált,
hogy ősszel és tavasszal nagy menynyiségű fát ültetünk. Az önkormányzat által 2012-ben életre hívott fásítási program eredményeként számos
területen újult meg az utcakép. 2015
őszén a főút és a kerékpárút közé
gömbkőrisek kerültek, tavaly a Kossuth utca kerékpárút felőli oldalán a
bicikliút és a lakóházak közötti területre oszlopos szilfákat telepítettek. Pusztaszilfák árnyékolják a kerékpárút melletti szakaszokat is. Az elmúlt
hét évben összesen már közel kétezer-kétszáz fa elültetésével gazdagodott a nagyközség. - sorolta az alpolgármester. A legújabb szállítmány - egész pontosan 208 fa, gömb-, magas- és virágoskőris, oszlopos szilfa és vérszilvafa - hétfőn érkezett, a munkálatok javában zajlanak. Tovább bővül az állomány a Széchenyi utcában,
megszépül a Jókai utca teljes szakaszán és a Juhász Gyula utcában is megkezdődik a növények telepítése. A hiányzó vagy az elmúlt években kiszáradt fákat is pótolja az önkormányzat. A fásítással a település képviselőtestülete azt szeretné elérni, hogy csökkenjen a por- és zajszennyezés, valamint egységesebb utcakép alakuljon ki és így még vonzóbbá tegye nagyközségünket a látogatók és a helyiek számára egyaránt.
MOZGÁSFEJLESZTŐ GYÓGYPEDAGÓGUS ELŐADÁSA ÉS TÁNCOS FOGLALKOZÁS SZERDÁN A FALUHÁZBAN

Ingyenes program kisgyermekes családok részére
Április 10-én szerdán 10 órától köszönti Tanács Gábor polgármester a tavaly született babákat és szüleiket a
Faluház nagytermében. A zártkörű esemény után 10.30-tól ingyenes rendezvényre hívja és várja a helyi Család és KarrierPONT a helyi és környező településekről érkező kisgyermekes családokat. Szabó-Petrik
Andrea mozgásfejlesztő gyógypedagógus, a Gubancoló szakembere lesz az esemény vendége. Mérföldkövek és tévhitek: „Semmi baj, anyuka! Majd kinövi…!!” címmel tart interaktív előadást. A szakembertől megtudhatják a résztvevők, hogy mi az, ami
valóban átlagosnak tekinthető bizonyos életkorokban, miért is nagyon fontos a kisgyermekek mozgásának fejlesztése, szükség esetén milyen módszerek
segíthetnek. A program ideje alatt Táncolj Babám!
táncos foglalkozáson vehetnek részt a gyermekek,
ahol mozgás, torna, tánc és sok nevetés várja őket.

Megye I-eseink Szőregen játszanak

Már pénteken megkezdődik a hétvégi bajnoki mecscsek sora labdarúgóink számára. Április 5-én, pénteken délután a Bordányi Focipályán 15.30-tól U14-es focistáink fogadják az FK 1899 Szeged együttesét. Szombaton 10 órakor női felnőtt gárdánk a bajnoki címre
pályázó Nagymágocs ellen játszik nagyon nehéz mérkőzést, délután 14.30-kor pedig U17-es sportolóink a
Csengelével mérik össze tudásukat. Vasárnap négy idegenbeli találkozó következik. U19-es alakulatunk 14.30kor Kiszomboron, női U18-asaink 15 órakor Szentmihályon, a Bordány II 16.30-kor Sándorfalván, még
ugyanebben az időben a Megye I-es csapat Szőregen
játszik rangadót. Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!!

dást. Érdeklődni a 06 30/275-2520-as telefonon
vagy a kissevadr@invitel.hu címen lehet. A SINOSZ
Csongrád Megyei Szervezete (6722 Szeged, Bartók
Béla tér 4.-18-as kapucsengő; Tel: 06 70/377-57 20)
április 26-án 9 és 13 óra között, míg az Idősek Közösségi Központja - Senior Center (6721 Szeged, Eszperantó u. 1.; Tel: 06 62/648-132) április 11-én 9 és
13 óra között tart ügyfélfogadást.
ISMERTESSE MEG MÁSOKKAL KEDVENC MŰVEIT

Legyen részese a felolvasóestnek
2019. április 10-én, 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.
Faluház és Könyvtár, Bordány
Bordányi virágkertészetbe
női dolgozót keresek.
Érdeklődni: Csonka Józsefné
06 30/2929-419

MINDEN ÜGYFELÜKNEK KÖTELEZŐ A MEGJELENÉS

Ügyfélfogadást tart a 3A Takarék
A 2017.évi LIII.törvény alapján Pénzintézetünknek június 26-ig ismét át kell világítania minden meglévő
Ügyfelét (meghatalmazottakat is) a rögzítendő adatok
és nyilatkozatok körének bővülése és az okiratok másolási kötelezettsége miatt. Az Ön személyes közreműködése szükséges az előírások határidőn belül történő
teljesítéséhez! Tekintettel arra, hogy a 3A Takarékszövetkezet 2019. június 26-át követően köteles megtagadni a szolgáltatás teljesítését abban az esetben, ha
az ügyfél átvilágításának eredményei nem állnak az új
Pmt. szerint teljeskörűen rendelkezésre a Takarékszövetkezet 2019. március 27. naptól kezdődően keddi
napokon 8.30 és 15.30 között Bordány, Benke Gedeon
utca 27. szám alatt biztosít személyes beazonosításra
lehetőséget. Pénzügyi szolgáltatás igénybevételére a
fiókokban nincs lehetőség, csak az azonosítás elvégzésére!
3A Takarékszövetkezet

MONDJA EL SÉRELMEIT DR. KISS ÉVÁNAK 16-ÁN

Egyenlő Bánásmód ügyfélfogadás

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme,
egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai
vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora,
vagyoni helyzete, stb. miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport? Az
Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási
szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország
területéről fogadja a panaszokat. A megyei egyenlő bánásmód-referense dr. Kiss Éva április 16-án, kedden
10-14 óra között az Aranyszöm Rendezvényházban
(Mórahalom, Röszkei út 1.) tart ingyenes ügyfélfoga-
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Csütörtök

A Faluház és Könyvtár az Országos Széchenyi Könyvtár Kulturális Közfoglalkoztatási
Programja keretében keres bordányi munkatársat könyvtári nyilvántartó munkakörbe. A munka 8 órás, teljes munkaidős, szakképzettséget nem igénylő közfoglalkoztatás, mely 2019. december 31-ig szól.
A részletekről a faluhaz@bordany.hu e-mail címen, a 30/629-9371-es telefonszámon,
vagy személyesen a Faluházban Börcsök Roland intézményvezető nyújt tájékoztatást.
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