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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

Minden bordányi háztartás ingyenesen kap
egy új hulladékgyűjtő edényt
A Né gyforrá s Nonprofit Kft. munkatá rsai jú nius 9. é s jú nius 11. kö zö tt a bordá nyi lakosok ré szé re té rıt́é smentesen osztanak ki hulladé kgyű jtő edé nyeket. Há ztartá sonké nt egy-egy mű anyag gyű jtő edé ny kiosztá sá ra kerü l sor,
amelyet á tvé teli elismervé ny alá ıŕá sá t kö vető en tudnak a lakosok a Polgá rmesteri Hivatal udvará bó l elszá llıt́ani. Csak az jogosult ú j edé nyre, akinek nincs hulladé kgyű jté ssel kapcsolatos
dıj́há tralé ka, ıǵy ha Onnek elmaradá sa van, azt a
fenti hatá ridő ig mindenké ppen rendezze. A kuká t a hozzá tartozó is á tveheti. A cé g munkatá rsai azt ké rik, hogy az á tvé telhez vigyé k magukkal az utolsó befizeté si csekket vagy bizonylatot. Az á tvé tellel kapcsolatban bő vebb informá ció t a Né gyforrá s Nonprofit Kft. ü gyfé lszolgá lati irodá já n kaphat (Forrá skú t, Fő u. 72.) Telefon: +36/70/489-5656. E-mail cım
́ : ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu. Ugyfé lfogadá si idő : Hé tfő tő l Csü tö rtö kig: 8.00-12.00;13.00-16.30 Pé ntek: 8.00-12.00.
Ugyvezető : Kapá s Judit, Ugyinté ző : Fő diné Nagy Má rta.

Megszépült az óvoda Padokat festenek a
kerítése
közterületeken
A koronavıŕus miatt kialakult helyzetre reagá ltunk,
amikor az elné ptelenedett inté zmé nyü nkben a takarıt́á si munká latok elvé gzé se utá n, á prilis 17-é n elkezdtü k a kerıt́é sfesté s elő ké szıt́ő munká latait. Az é pü letet kö rü lö lelő kerıt́é s csiszolá sa tö bb napot vett igé nybe. A kerıt́é s festé se sorá n kö zel 100 liter mahagó ni
szın
́ ű lazú rt haszná ltunk el. A tö bb mint egy hó napig
tartó munká ban minden inté zmé nyi dolgozó nk ré szt
vett. Atfestettü k a bö lcső dei udvari já té kokat is, az ó vo-

dai já té kok festé sé re a nyá r folyamá n kerü l sor. A kerıt́é s festé se má jus 29-é n fejező dö tt be.
Lázárné Borbola Márta intézményvezető

A telepü lé sü zemelteté sben dolgozó munkatá rsak a nyá ri munká k kereté ben megkezdté k a kö zterü leteken lé vő , illetve a buszmegá lló kban talá lható padok deszká i-

nak festé sé t, illetve szü ksé g eseté n azok cseré jé t. A munka sorá n a paddeszká kat leszerelik, é s nem a helyszı-́
nen, hanem a mű helyben festik le azokat. Az ü lő alkalmatossá gok legtö bbszö r má snap má r vissza is kerü lnek
rendelteté si helyü kre. Az idő já rá s viszontagsá gai é s sajnos tö bb esetben a rongá lá s miatt cseré re szoruló deszká kat is leszerelik, azok helyé re teljesen ú jakat szerelnek fel. Bizonyos esetekben a mé retre vá gá s, gyalulá s
é s festé s miatt kisebb csú szá sok vá rható ak a visszaszerelé sben, ıǵy elő fordulhat, hogy aká r tö bb napig nem
tudjá k rendelteté sszerű en haszná lni a padokat az utazni vagy pihenni vá gyó k. A kellemetlensé geké rt elné zé sü ket ké rjü k.

Három évvel meghosszabbodott a
kútmoratórium
A Kormá ny 2023 vé gé ig meghosszabbıt́otta az illegá lis
kutak bıŕsá gmentes fennmaradá sá nak 2020. december
31-é n lejá ró hatá ridejé t. A dö nté s é rtelmé ben mentesü l a vıźgazdá lkodá si bıŕsá g megfizeté se aló l az a lé tesı-́
tő vagy ü zemeltető , aki 2020. jú lius elseje elő tt engedé ly né lkü l vagy engedé lytő l elté rő en lé tesıt́ett vagy ü zemeltet felszın
́ alatti vıźkivé telt biztosıt́ó vıźilé tesıt́mé nyt,
ha a vıźjogi fennmaradá si engedé lyezé si eljá rá st 2023.
december 31-ig ké relmezi. A Nemzeti Agrá rgazdasá gi
Kamara egyszerű é s kö ltsé ghaté kony eljá rá st javasol az
engedé ly né lkü li kutak legalizá lá sá ra. Bő vebb informá ció a bordany.com-on.

Az azonnali fizetés népszerűsítése
Bordá ny kö zö ssé gi oldala a Bordá ny a Homokhá tsá g Szı-́
ve is csatlakozott a Magyar Nemzeti Bank az azonnali fizeté st né pszerű sıt́ő kampá nyá hoz. Az oldal kedvelő i ezen
a hé ten ö sszesen né gy, a MNB á ltal ké szıt́ett rö vid reklá mfilmet né zhetnek meg a kö zö ssé gi oldalon, a legutolsó é ppen ma dé lutá n kerü l majd fel a kö zö ssé gi felü letre.
A kezdemé nyezé s cé lja, hogy felhıv́já k a lakossá g figyelmé t az Azonnali Fizeté s nyú jtotta lehető sé gekre: a legfeljebb 10 millió forintos, elektronikus ú ton indıt́ott egyedi
belfö ldi á tutalá sok az é v minden napjá n, 0-24 ó rá ig, 5 má sodperc alatt teljesü lnek. Az Azonnali Fizeté s ú jdonsá ga,
hogy a bonyolult szá mlaszá mokat is elfelejthetjü k: ezentú l szá mlaszá m helyett aká r egy elő re regisztrá lt e-mail
cım
́ et, vagy telefonszá mot is megadhatunk azonosıt́ó ké nt.
Az azonnali fizeté s maga a „ké szpé nz né lkü li ké szpé nz”,
hiszen ké nyelmes é s versenyké pes alternatıv́á ja a ké szpé nzes fizeté snek.
Azonnali Fizeté ssel az é v minden napjá n, ıǵy hé tvé gé n é s
munkaszü neti napokon is, a nap 24 ó rá já ban lehet fizeté si megbıźá sokat indıt́ani é s fogadni. 5 má sodperc alatt jut
el a fizeté si mű velet ö sszege a kedvezmé nyezett szá mlá já ra, é s ott azonnal felhaszná lható vá vá lik. A hagyomá nyos
bankszá mlaszá m mellett a kedvezmé nyezett mobiltelefon-

Véradást rendeznek júniusban
2020. jú nius 23-á n, kedden 10:00-14:00 ó ra kö zö tt vé radá st szervez a Magyar Vö rö skereszt Terü leti Szervezete Bordá nyban a Faluhá zban. Ké rjü k a vé radó kat,
hogy a maszkjukat, szemé lyi igazolvá nyukat, lakcım
́ ká rtyá jukat é s TAJ ká rtyá jukat hozzá k magukkal. Adj
vé rt é s ments meg há rom é letet!
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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KERÉKPÁR REGISZTRÁCIÓ!

A szegedi Felső vá ros II. fű tő mű vé nek jobb felső sarká ban kerü ltek elhelyezé sre a bordá nyi ó vodá ban ké szü lt
fecskefé szkek. A kezdemé nyezé s a Mondoló Egyesü let
nevé hez fű ző dik. A projektet vezető Ezsiá s Tamá stó l kaptuk a lehető sé get, hogy inté zmé nyü nk bekapcsoló dhasson ebbe a nagyszabá sú programba. A fecské kkel telefestett, megú jult é pü let falá ra elhelyezett mű fé szkek felhıv́já k a figyelmet arra, hogy tennü nk kell azé rt, hogy a
gyermekeink, az unoká ink is lá thassanak mé g fecské ket, hiszen szá muk é vrő l é vre csö kken. Az ó vodá ban Harangozó né Baricz Ibolya kollé ganő nk szervezte meg a
mű fé szkek elké szıt́é sé t, á tadá sá t a Mondoló Egyesü letnek. A programba bekapcsoló dó ó vó nő kkel é s né há ny
gyermekkel vettü nk ré szt az ü nnepé lyes á tadó n, ahol
ajá ndé kokkal é s elismerő szavakkal jutalmaztá k együ ttmű kö dé sü nket. Lázárné Borbola Márta intézményvezető

szá má nak, e-mail-cım
́ é nek, adó szá má nak vagy adó azonosıt́ó jelé nek megadá sá val is lehet utalni. Ezek a má sodlagos azonosıt́ó k, amelyeket a szá mlavezető bankná l
lehet regisztrá lni. A sikeres tranzakció kró l az á tutalá st
kezdemé nyező a szá mlatö rté netbő l vagy a szá mlavezető banktó l kapott é rtesıt́é sbő l tá jé kozó dhat, a sikertelen
fizeté sekrő l pedig minden esetben é rkezik negatıv́ viszszajelzé s.
A magyarorszá gi bankok szá má ra az MNB rendeletben
tette kö telező vé az Azonnali Fizeté s elindıt́á sá t, ıǵy má rcius 2-á tó l minden pé nzforgalmi szolgá ltatá st nyú jtó szereplő né l automatikusan elé rhető vé vá lt az ú j, gyorsabb
é s ké nyelmesebb rendszer. Felá rat nem szá molhatnak
fel a pé nzinté zetek, egyszerű en az eddigi utalá sok helyé be az ú j, gyorsabb fizeté si rendszer lé p.

Ingyenes kerékpár regisztrációs lehetőséget biztosít a Szegedi Rendőrkapitányság
Mórahalmi Rendőrőrse a Bike Safe program keretén belül Bordányban, a Faluház
előtt 2020. június 11-én (csütörtökön) 14:00-18:00 óra közötti időben. Kérjük
hozza magával a következőket: 1.: kerékpárját; 2.: személyazonosító igazolványát;
3.: amennyiben van, a kerékpár tulajdonjogát igazoló iratot (kerékpáros
igazolvány, számla, nyugta, blokk, garanciajegy, adásvételi szerződés).

Bordányi fecskefészkek Szegeden

Sonkás kocka
Csülökpörkölt sós burgonyával,
káposztasaláta
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