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Friss hıŕeink a www.bordany.hu oldalon!

Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Továbbra is segít a Család és KarrierPONT
A kialakult já rvá nyü gyi veszé lyhelyzetre való tekintettel a Csalá d é s KarrierPONT az egé szsé gmegő rzé s é s a vıŕus terjedé sé nek visszaszorıt́á sa é rdeké ben a szemé lyes kontaktust igé nylő szolgá ltatá sait az eddig megszokott formá ban
felfü ggesztette. Azonban a CSAKPONT tová bbra is rendelkezé sre szeretne á llni, fő leg ezekben a nehé z idő kben, ezé rt a taná csadá sok nyú jtá sá t telefonon é s digitá lis eszkö zö k segıt́sé gé vel folytatjuk tová bb. Az elmú lt hetekben kipró bá lt rendszer ü gyfeleink visszajelzé se alapjá n mű kö dik.
Mit is jelent mindez? Taná csadó ink, akik
eddig is ü gyfeleink segıt́sé gé re voltak, mentá lhigié né s-pszicholó gia, munkaü gyi-HR é s
jogi ké rdé sekben, ezentú l online á llnak rendelkezé sre!
A taná csadá s Skype, Messenger videó vagy
pedig Viber program segıt́sé gé vel, valamint telefonon é s e-mail-en keresztü l tö rté nhet. A taná csadá sok sorá n az ü gyfeleink bizalma é s magá né letü k tiszteletben tartá sa tová bbra is az első szá mú prioritá saink kö zé tartozik, ezé rt a taná csadá sokró l semmilyen formá ban
nem ké szü l hang- vagy videó felvé tel. Taná csadá saink tová bbra is té rıt́é smentesen vehető k igé nybe!
Hogyan lehet online taná csadá son ré szt venni? Ugyfeleink é rdeklő dé si szá ndé kaikat a csakpont@bordany.hu vagy
a csakpont@dartke.hu e-mail cım
́ en vagy Facebook-on privá t ü zenetben, valamint telefonon tudjá k jelezni, (+3620-217-3364 - Sá ndor Kitti; +36-30-907-3654 - Bá lintné Gyuris Agnes). A jelentkezé shez szü ksé ges a kö vetkező
szemé lyes adatok megadá sa: né v, lakhely, szü leté si idő , elé rhető sé g (telefonszá m vagy e-mail cım
́ ), tová bbá annak
megjelö lé se, hogy milyen té má ban szeretne taná csot, segıt́sé get ké rni. Erre azé rt van szü ksé gü nk, hogy a megfelelő
szakembert biztosıt́hassuk a hozzá nk forduló knak. A megadott adatok alapjá n ü gyfeleinkkel idő pontot egyeztetü nk, é s megbeszé ljü k, hogy milyen eszkö zö n szeretné a taná csadá st igé nybe venni. Majd pedig ö sszekö tjü k ő ket
szakké pzett taná csadó inkkal, akik ü gyfeleink segıt́sé gé re lesznek. Taná csadá sok igé nybevé telé hez vagy egyé b felmerü lő ké rdé seikkel kapcsolatban tová bbra is forduljanak hozzá nk bizalommal!

Kalandos időutazás Bordány történetében
Kedves Bordá nyiak! Telepü lé sü nk 1950. augusztus 9-é n alakult ö ná lló kö zsé ggé . Ez alkalombó l egy kalandos utazá sra hıv́juk Onö ket. Bizonyá ra sokunk padlá sá n, pincé jé ben bujká lnak ré gi emlé kek, tá rgyak, rajzok, dokumentumok telepü lé sü nk mú ltjá ró l, mindennapjairó l. Az elmú lt 70 é vben rengeteg telepü lé si, bará ti, iskolai, ó vodai rendezvé nyen, tá borban, egyhá zi szertartá son vehettü nk ré szt, ú j é pü letek é pü ltek, mıǵ má sok má r nem
lá tható ak, melyekrő l minden bizonnyal ké szü ltek fotó k, emlé ktá rgyak. Ha kü lö nleges kincsre bukkant, amelyet velü nk is megosztana, a kö vetkező ket kell tennie:
Vegyen egy fehé r papıŕlapot (ha mé retesebb az emlé k,
akkor egy fehé r abroszt), é s arra helyezze a kincset é s
ké szıt́sen ró la egy jó minő sé gű fotó t. Jegyezze fel a kö vetkező ket olvasható an egy papıŕlapra vagy kü ldje el
az alá bbiakat elektronikus formá ban: Hol ké szü lt? Mikor ké szü lt? Kinek a tulajdona? Milyen tıp
́ usú dokumentum: ké peslap, levé l, té rké p vagy valami egyé b?
Mekkora? (Adja meg a mé reteit!) Ha 1950 elő tti emlé ket talá l, azt se hagyja elveszni, vá runk minden az ö ná lló vá vá lá s elő tti ereklyé t is a Kistemplomtanya-kö zpont,
illetve a Dudá ská polna vagy Dudá skö zpont idő szaká bó l. A já rvá nyhelyzet miatt a fé nyké pet e-mailben kü ldjé k el
a konyvtar@bordany.hu e-mail cım
́ re, a levé lben adja meg nevé t, lakcım
́ é t é s telefonszá má t is. A legeredmé nyesebb kutató kat dıj́azzuk! Jó kalandozá st kıv́á nunk!

Elkezdődött a tereprendezés
Aprilis 20-á n, hé tfő n megkezdő dö tt Bordá ny kö zponti
parkjá nak, a Szent Istvá n té rnek a megú jıt́á sa. Első lé pé ské nt az automata ö ntö ző rendszer javıt́á si munká latai zajlottak, majd a hé t má sodik felé ben a jelenlegi teret
kö rü lö lelő , de má r sok helyen hiá nyos, rossz á llapotban lé vő sö vé ny kiszedé sé re kerü lt sor, amellyel pá rhuzamosan megkezdő dtek a tereprendezé si munká k.
“A Szent István tér teljes területén újra vetjük a füvet, hiszen az évek alatt sok helyen már kikopott a talajtakaró
zöld növényzet. A cél az, hogy április végéig végezzünk
ezzel a munkálattal, így még májusban lesz elég ideje erősödni az új fűnek” – tá jé koztatott Kiss-Patik Pé ter alpolgá rmester.
A munká latok a kö vetkező hó napban is folytató dnak. A
virá glá dá k festé se é s a padok felú jıt́á sa utá n nyá ron má r
a megú jult Szent Istvá n té r vá rja a bordá nyi csalá dokat,
a telepü lé sre é rkező vendé geket é s turistá kat.
Háztartási varrógép JAVÍTÁS és szervíz. Elérhetőségek:
Papp Géza, Szeged - Kiskundorozsma, Bölcs u. 34.

Telefonszám: 70/466-1265

Eladó é tkezé si Balatoni ró zsa tarló burgonya 200 Ft/
kg, Kondor vető burgonya 120 Ft/kg á ron.
Erdeklő dni: 30/546-1751, Bordá ny

Sá rgaré pa é s zö ldsé g eladó Bordá nyban 50-400 Ft/kg
á ron. Erdeklő dni a 30/562-8109 telefonszá mon lehet.
Mező gazdasá gi gé palkatré sz há zhozszá llıt́á sá t vá llalom né vre szó ló szá mlá val az Ullé si Habi mező gazdasá gi gé palkatré sz szakü zletbő l bordá nyiaknak.
Rendelé st az ulles@habi.hu e-mail cım
́ re, vagy telefonon 30/903-6721 szá mon lehet leadni nyitvatartá si
idő alatt. Hé tkö znap 07.00-15.00, szombat 08.0012.00 kö zö tt. Nincs szá llıt́á si kö ltsé g! Vé r Zsolt
Bellarosa é s Balatoni ró zsa fajtá jú burgonya eladó
15kg-os zsá kos kiszerelé sben. 200 Ft/kg.
Telefonszá m: 30/642-8418
Etkezé si burgonya, Desiree, 15 kg-os kiszerelé sben
eladó . Ar 2.500 Ft/zsá k (167 Ft/kg). Erdeklő dni:
Bordá ny, Benke G. u. 36., 30/208-5744
A Tuti Gyü mi Zö ldsé ges csapata rendelé st felvesz ü zenetben, a bertaandrea828@ gmail.com e-mail cım
́ en,
a 30/382-2818-as telefonszá mon é s 15
ó ra utá n há zhoz is viszik. Bordá ny terü leté n ingyenes, de szıv́esen elviszik má shova is 500 Ft-é rt vagy 3000 Ft feletti
vá sá rlá s eseté n ingyen.
Eladó Tanyasi tyú ktojá s 40 Ft/db, Balatoni ró zsa é tkezé si tarló burgonya 200
Ft/kg. Tel: 30/995-5258
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Egyre tö bb vá llalkozó , bolttulajdonos csatlakozik “A piac há zhoz megy” kezdemé nyezé shez. A jelenlegi kı-́
ná lat:

Kérje menüebédjét is házhozszállítással! 62/288-042, 30/973-5229
www.vadgesztenye.hu, Vadgesztenye Étterem

IDŐJÓS

Sá rgaré pa (200Ft/kg), gyö ké r (800Ft/kg), zö ldsé gzö ld
(70Ft/cs) eladó há ztó l Erd.: 30/448-5645
Idé n is megnyitottuk eperá rusıt́ó standunkat Bordá nyUllé s kö zt a Nö vé nyá rudá val szemben. Tekintettel a kialakult helyzetre idé n há zhozszá llıt́á st is vá llalunk, amelylyel kapcsolatban é rdeklő dhetnek/rendelhetnek a hely-
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Tari Attila - Bordány, Benke Gedeon utca 21.

A napokban ké t beruhá zá sra is ajá nlatokat ké rt tö bb
vá llalkozó tó l Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata. A
Magyar Falu program kereté ben nyert a telepü lé s forrá st belterü leti utak aszfaltozá sá ra. Az elkö vetkező hó napokban a legkedvező bb ajá nlatot tevő cé g ké szıt́heti
el az ú tburkolatot a Hunyadi Já nos té ren, a Benke Gedeon utca é s a Mó ra Ferenc utca mé g burkolatlan szakaszá n, a Bartó k Bé la utcá ban, valamint a Liszt Ferenc utcá ban. A meglé vő ú talapra ö sszesen kö zel ké tszá z kö bmé ternyi aszfalt kerü l leterıt́é sre 5 cm-es vastagsá gban, é s az utak menté n tö bb, mint ezer né gyzetmé ter
ú tpadka kialakıt́á sa való sul meg. A kivitelezé si munká k
befejezé sé nek hatá rideje 2020. októ ber 15-é n lesz.
A má sik fejleszté sé re a Belü gyminiszté riumtó l elnyert
pá lyá zati forrá s ad lehető sé get. Ennek kereté ben az Apraja-Falva Ovoda é s Bö lcső de né gy csoportszobá já hoz
tartozó ré gi vizesblokkok felú jıt́á sá ra, valamint gá zkazá n cseré re kerü lne sor. Ebben az esetben is a legkedvező bb ajá nlatot tevő vá llalkozó val kö t szerző dé st az ö nkormá nyzat. A munká kat má jus 31-ig kell befejezni.

szın
́ en vagy az alá bbi telefonszá mokon: 30/621-6376
vagy 30/841-5149.

Új kerékpárok beüzemelve, gyártói garanciával Bordány területén
házhozszállítással, helyszínen bankkártyás fizetési lehetőséggel! A kiválasztáshoz
keressenek telefonon (20/310-0522) vagy FB oldalamon ahol képekkel is tudok
segíteni (https://www.facebook.com/koffeinkerekpar). Kerékpárszervizzel,
alkatrész és kiegészítőkkel kapcsolatban is keressenek bátran!

Utat épít és öltözőket
javít az önkormányzat
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