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A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

AZ ADÓBEVALLÁS TERVEZETET MÁRCIUS 15-TŐL LEHET MEGTEKINTENI AZ ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL

Ajánlja fel adója 1%-át bordányi szervezeteknek

Abbó l a szemé lyi jö vedelemadó bó l, amit az elő ző adó é vben fizettü nk/levontak tő lü nk, szabadon megvá laszthatjuk, hogy az adó nk 1%-á t melyik civil szervezetnek utalja a kö ltsé gveté s. Ha igazá n felelő sen gondolkodunk, akkor é lü nk a lehető sé ggel, é s segıt́ü nk má sokon! Az adó nk ké tszer egy szá zalé ká ró l rendelkezhetü nk. Az egyik a
kö zponti elő irá nyzat valamint az egyhá zak, hité leti
szervezetek szá má ra, mıǵ a má sik a jogosult civil szervezetek ré szé re nyú jt nagy segıt́sé get. Legkö nnyebben, legegyszerű bben, az eSZJA (e-lektronikus szemé lyi jö vedelemadó bevallá s) felü leten rendelkezhetü nk
– má r most is, az SZJA bevallá sunk elké szıt́é se né lkü l
is, csak né há ny kattintá ssal! Papıŕos formá ban nyilatkozatá t postai ú ton vagy lezá rt borıt́é kban a NAV
ü gyfé lszolgá latain szemé lyesen illetve meghatalma1%
zott ú tjá n nyú jthatja be. Ezt legké ső bb 2020. má jus 20ig az SZJA-bevallá stó l fü ggetlenü l is megtehetik. Telepü lé sü nk civil szervezetei é s alapıt́vá nyai: Bordá ny
Ifjú sá gá ért Alapıt́vá ny adó szá ma: 18461637-1-06; Bordá ny Kö zsé g Fejlő dé sé ért Kö zalapıt́vá ny adó szá ma: 1846
5411-1-06; Bordá ny Sportjá ért Alapıt́vá ny adó szá ma: 18456406-1-06; Bordá ny Sportkö r adó szá ma: 190796461-06; Bordá nyi Asztalitenisz Sport Egyesü let adó szá ma: 18286681-1-06; Bordá nyi Ovodá skorú Gyermekeké rt
Alapıt́vá ny adó szá ma: 18464520-1-06; Bordá nyi Polgá rő r Csoport adó szá ma: 18460863-1-06; Egé rhá z Alapıt́vá ny adó szá ma: 18478190-2-06; Kulturá lis é s Szabadidő s Egyesü let adó szá ma: 18464551-2-06; Magyar Technikai é s Tö megsportklubok Szö vetsé ge Bordá nyi Klubja adó szá ma: 19082318-1-06.
SZÜKSÉGES A VÍZELVEZETŐK KARBANTARTÁSA A VÁRHATÓ VÍZKÁROK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

A lakosoknak érdeke és feladata az árkok tisztítása

Az elmú lt é vek sorá n megvá ltoztak az idő já rá si kö rü lmé nyek telepü lé sü nkö n is, ezt a sajá t bő rü nkö n é rezhetjü k.
A hirtelen, pá r ó ra leforgá sa alatt lezú duló csapadé kmennyisé g á ltal szá mos, eddig tö bbnyire nem tapasztalt problé ma is a felszın
́ re kerü lt. Az egyik ilyen legé gető bb feladat pé ldá ul a vıźelvezető á rkok, á tereszek tisztá ntartá sa.
Ennek megelő zé sé re szolgá l pé ldá ul a vıźelvezető á rkok, á tereszek tisztá ntartá sa. A tulajdonunkban lé vő bekerıt́ett ingatlan elő tt, az ú tburkolatig esetenké nt tö bb mé ter szé les sá v hú zó dhat. Ez a terü let ugyan nem ré sze az ingatlanunknak, de sok mindent nekü nk kell elvé gezni itt is, ugyanakkor a sajá t ıźlé sü nk alapjá n ré szben hasznosıt́hatjuk, dıśzıt́hetjü k is azt. A kö zterü leten lé vő á rkok, nyitott csatorná k, folyó ká k, á tereszek tisztá ntartá sa, a csapadé kvıź akadá lytalan elfolyá sá nak biztosıt́á sa - az ingatlan elő tti szakaszra
terjedő en - az ingatlan té nyleges haszná ló já nak kö telessé ge. Já rmű behajtó k
á tereszeinek é pıt́é se, karbantartá sa é s tisztá ntartá sa minden esetben ugyancsak az ingatlan té nyleges haszná ló já nak, illetve tulajdonosá nak kö telessé ge. A csapadé kvıź-elvezető á rokba szennyezett (kommuná lis szennyvizet,
olajos, vegyszeres stb.) vizet, á llattartá s hulladé kait tartalmazó - aká r elő kezelt, aká r tisztıt́ott - vizet bevezetni, eldugulá s vagy rongá ló dá s okozá sá ra
alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papıŕt, tö rmelé ket, tű z- é s robbaná sveszé lyes anyagot stb.) szó rni, beleö nteni, beleseperni vagy bevezetni szigorú an tilos! Az ö sszegyű jtö tt kerti hulladé kokat, á gakat, egyé b szemetet se
a vıźelvezető á rokba helyezzü k, hanem ezeket ú jrahasznosıt́á si lehető sé geinek megfelelő en kezeljü k. Szá mos alkalommal a megye tö bb telepü lé sé n okoztak elö nté st a zivatarok, mert a
vıźelvezető á rkokat eltö mté k az elő bb emlıt́ett anyagok, akadá lyozva ezzel a vıź lefolyá sá t.

BORDÁNY ÉRTÉKEIT KUTATJÁK A HELYI DIÁKOK KÉNYELMES ÜGYINTÉZÉS SORBANÁLLÁS NÉLKÜL

Fejezd ki magad és nyerj!

A Rotary Club Mó rahalom Papıŕra vetve cım
́ mel kö tetlen té má jú pá lyá zatot hirdet szé pirodalmi é s ké pző mű vé szeti alkotá sok antoló giai kiadá sá ra. A pá lyá zat cé lja: a homokhá ti kö tő dé sű fiatalok (14-35 é v kö zö tti)
ö sztö nzé se arra, hogy gondolataikat, é rzé seiket fejezzé k ki a mű vé szet nyelvé n, ezá ltal megmutatva a bennü k rejlő tehetsé get. A fő dıj́ egy 100 000 Ft é rté kű tá mogatá s. Kategó ria dıj́ak: 25 000 – 25 000 Ft é rté kű
tá mogatá s. A pá lyá zat beadá sá nak hatá rideje: 2020.
á prilis 15. Bő vebb informá ció a bordany.com-on.

A Nemzeti Mű velő dé si Inté zet Csongrá d Megyei Irodá ja
„Mozgó film, mozgó klub” cım
́ mel havi szakkö rt indıt́ott
a Bordá nyi Faluhá zban a filmezé s, a ké palkotá s, a mozgó ké p kultú ra irá nt é rdeklő dő fiatalok, fiatal felnő ttek
szá má ra 2019 ő szé n. A kö vetkező foglalkozá st februá r Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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Marhapörkölt sós burgonyával,
2 MadártejC csemegeuborka
leves
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tomá nyban marad. Tü neteket okozó szintet tová bbra is
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Judit: 06 30/338 1647
Évi: 06 30/197 9135

Havonta mozgó film, mozgó klub

A ROTARY CLUB VÁRJA A FIATALOK ALKOTÁSAIT

Eladási szándékát kérjük
előre jelezze a védőnőknél!

INGYENES TRÉNING VIDEÓSOKNAK, FOTÓSOKNAK

Má r foglalhat idő pontot a K&H bankná l 2020. má rcius 3-ra (kedd) az 588-510-es telefonszá mon, hogy
ké nyelmesen, sorban á llá s né lkü l Bordá nyban inté zhesse banki ü gyeit. Magá nszemé lyek é s cé gek szá má ra is lehető sé g van ú j szá mla nyitá sá ra is! Jelezze mihamarabb igé nyé t ezzel kapcsolatosan, hogy a pé nzinté zet az igé nyeihez leginká bb megfelelő munkatá rsat
tudja biztosıt́ani erre a napra.

2020.03.07. (szombat) 9-12 óráig, Bordányi Faluház Nagyterme

Telepü lé sü nk diá kjai is neveztek az „Erté kek, kincsek, hagyomá nyok a Ká rpá t-medencé ben” cım
́ ű veté lkedő re. Szabó Noé mi, Juhá sz Enikő , Vincze Janina Sá ra felké szıt́ő
taná rukkal, Tö rö k Tildá val „Bordá ny é rté kei” é s „Mié rt
szeretü nk itt é lni?” cım
́ mel ké szıt́enek pá lyamunká t. Ennek kereté n belü l a Faluhá zban tett lá togatá suk alatt nekik is alkalmuk nyıĺt tö bbet megtudni a Legjava termé keirő l. A kó stoló val egybekö tö tt termé kbemutató n a lá nyok ké rdé sü nkre, hogy melyik ıźlett nekik a legjobban,
egyö ntetű en arra jutottak, hogy a termé kcsalá d minden
darabja nagyon finom. Ezt kö vető en a biip, é s a Faluhá z
dolgozó i é rdekes informá ció kat osztottak meg velü k. A
lá togatá suk vé gé n mé g egy gyors ké pet is ké szıt́ettek a
Bordá nyi Erté ktá r Bizottsá g tagjaival. Sok sikert kıv́á nunk
a lá nyoknak a versenyben!

Foglaljon időpontot a K&H-nál

BABARUHA ÉS JÁTÉK BÖRZE

„Miért szeretünk itt élni?”

Szerda
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Elvétve felhős

Vasárnap
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Elvétve zápor
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