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Bordányi Hírek
A Bordányi Napló heti hírmelléklete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

A HELYSZÍNEN JEGYÁRUSÍTÁS NEM LESZ, CSAK ELŐVÉTELBEN VÁSÁROLHATJA MEG A BIIP-BEN 31-IG

Retro12-re és véradásra invitál mindenkit a biip
A Kulturális és Szabadidős Egyesület immár 12. alkalommal rendezi meg a már hagyományosnak mondható február
első péntekére kerülő Retro Buli elnevezésű rendezvényét, amely idén február 3-ra esett. Minden évben hatalmas érdeklődés kíséri az eseményt, mely rengeteg fiatalt és időst csábít Bordányba, hogy a 70-es, 80-as, 90-es évek zenéire
táncolva átmulassák az éjszakát. A
KUSZA munkatársai arra biztatnak
mindenkit, hogy vegye elő a legretrósabb göncét, ami csak van a szekrény
alján, és jöjjön abban bulizni, legyen
ő a legmenőbb arca az estének! Idén
először csak és kizárólag elővételben
lehet jegyekhez jutni a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban, nyitvatartási időben január 31-ig. A helyszínen jegyárusítás nem lesz és a jegyek
korlátozott számban elérhetők! Jobb,
ha mindenki siet, hogy jegyet válthasson. A rendezvény este 9-kor kezdődik és a tervek szerint hajnali 3-ig
A hangulatfelelős az ÚtközBand Zenekar
tart majd, a belépő 1500 Ft lesz, a zenét az ÚtközBand zenekar szolgáltatja, a retro discot pedig Dj Boki. A szervezők újra berendezik a RETRO ROOM-ot, így mindenki kedvére készíttethet magáról retro képeket este 9 és 11 óra között. A program bevételét a helyi ifjúsági élet fellendítésére fordítják a szervezők. A rendezvény előtt immár ötödik alkalommal szervez Retro véradást a Bordányi Faluház a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetével közösen. 2017.
február 1-jén, szerdán 13:00 és 17:00 óra között a Faluházba várják a segíteni vágyókat. Véradó lehet minden 18-60 év
közötti, több, mint 50 kg súlyú, egészséges ember. Arra kérik a véradókat, hogy személyi igazolványukat, TAJ- és lakcímkártyájukat vigyék magukkal. Adj vért és ments meg három életet!

KERÜLJE A SZÉN-MONOXID MÉRGEZÉS ESÉLYÉT

Nem mindegy mivel és hogyan
fűtünk ezeken a hideg napokon
A hideg időjárás miatt sokan intenzívebben fűtenek a
megszokottnál. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a fűtőeszköz nem megfelelő
használata, vagy
a szellőztetés hiánya. A lakástüzek és egyéb balesetek elkerülése érdekében
az alábbi szabályok betartására
figyelmeztet a
Katasztrófavédelem, hogy biztonságban tudhassa otthonát és szeretteit.
Mindig olyan tüzelőanyaggal fűtsön, amely elégetésére
az adott fűtőeszközt megtervezték, mert a nem rendeltetésszerű használat fokozza a korom lerakódásának esé-

lyét az égéstermék-elvezetőben. A lerakódott koromréteg fűtés során izzani kezd és kéménytűzhöz is vezethet,
a kéményről a tűz pedig másodpercek alatt átterjedhet a
ház tetőszerkezetére. Növeli a balesetek kockázatát a
nem megfelelő műszaki állapotú fűtőberendezés használata, egy nem megfelelően karbantartott és fokozott
igénybevételnek kitett készülék használata különösen
veszélyes. Ne fűtsön háztartási hulladékkal, lakkozott,
festett, vagy nedves fával, műanyaggal, ronggyal, színes
papírral vagy gumihulladékkal, mert ezek égésekor
nemcsak több korom rakódik le a kéményben, hanem
veszélyes anyagok is felszabadulnak. A nyílt égésterű fűtőeszközök a szoba levegőjét használják el az égés során.
Ezek jól szigetelő ajtók és ablakok esetén nem jutnak
elég levegőhöz és – legyen bármenynyire jó huzata is a
kéménynek – másodpercek alatt veszélyes mennyiségű
szén-monoxid jöhet létre. Ezért még a hideg időjárás
esetén is szellőztessen rendszeresen! Aki balesetet vagy
tűzesetet észlel, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét. A rendkívüli hidegben még inkább számít minden perc, amivel hamarabb érkezhet meg a segítség.

AKIKHEZ SEGÍTSÉGÉRT FORDULHAT A BAJBAN

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A VISSZAIGAZOLÁST

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság
2017. januári ügyfélfogadása

Utolsó esély az útépítési nyilatkozatok leadására a hivatalban

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-referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon, vagy emailben: Dr. Kiss Éva a 0630/275-2520-os telefonszámon vagy kissevadr@invitel.hu e-mail címen. Állandó
ügyfélfogadás: SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
(6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. 18-as kapucsengő).
Tel: 06 70/377-5720. 2017. január 27-én: 9:00-13:00
óra között. Járási ügyfélfogadás: Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Idősek Klubja (Csongrád, Fő u. 64.). 2017.
január 31-én: 10:00-14:00 óra között.

Január 20-al lezárul az 1+1 Közösségi Útépítési Programmal kapcsolatos nyilatkozatok leadási határideje.
Azon utcákban, ahol jelenleg nincs szilárd útburkolat,
ott kaptak a lakók tájékoztató leveleket és nyilatkozatokat a tervezett beruházások előkészítésével kapcsolatosan, melyeket a Polgármesteri Hivatala ügyfélpultjánál
lehet leadni. Mivel jelenleg még vannak olyan ingatlantulajdonosok, akik nem adták le ezeket a papírokat,
ezért kérjük, hogy legkésőbb január 23-27. között mindenki pótolja az esetleges elmaradását. Segítségüket,
együttműködésüket ezúton is köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

Január 14-én szombaton ezúttal az U11-korosztály küzdelmeivel folytatódott Start 2017 Kupa Bordányban! Ismét szikrázó, hangulatos mérkőzések, nagy küzdelem
volt tapasztalható az egész nap folyamán a Bordányi
Sportcsarnokban, ahol mindkét bordányi együttes szépen szerepelt, hiszen negyedik és második helyen zártuk
a nyolc csapatos Start 2017 Kupát! A 2006-ban és 2007ben születettek tornáját végül a „Piros” csapatunkkal a
döntőben megküzdő kiskunhalasi Szilády RFC csapata
nyerte. Harmadik helyen végzett a DAFC csapata, negyedik lett a Foliaplast-Bordány SK „Fehér”, ötödik az FK
Vinogradar Hajdukovo, hatodik a Kiskőrös, hetedik az
OMTK-ULE Orosháza, nyolcadik a Szilády RFC „B”. A gólkirály Nógrádi Gergő a Foliaplast-Bordány SK „Piros” játékosa lett. Legjobb kapus díjat Komáromi Dávid a DAFCból kapta meg. A torna legjobb játékosa Zsemberi Áron a
Szilády RFC-ből, míg a legjobb hazai játékos címet Lévai
Bence Foliaplast-Bordány SK „Fehér” játékosa vehette
át. A Start 2017 Kupa február 4-én szombaton az U13-as
korosztály küzdelmeivel folytatódik a Bordányi Sportcsarnokban.
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BSK 2017-es soros közgyűlése
A Bordány Sportkör 2017. január 26-án, csütörtökön 18
órától a Faluházban tartja soron következő közgyűlését.
A napirendi pontok között szerepel a 2016. év munkájának értékelése, a tisztújítás, valamint az alapszabály módosítása is. A sportkör elnöksége vár minden egyesületi
tagot az eseményre!
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már csak korlátozott számban kaphatóak a Faluházban.

Döntőt játszott U11-es korosztályban Bordány egyik csapata

A bordányi Faluház a Magyar Kultúra Napja alkalmából irodalmizenés délutánt szervez 2017. január 24-én kedden délután 16.00
órakor. Közreműködnek az Ádám Jenő Általános Iskola
pedagógusai, valamint a Schola egyházi énekkar.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Ajándékozzon nevetést Valentin napra!
Ki a hunyó? - avagy Bubus című előadásra jegyek

A START KUPA U13-AI FEBRUÁR 4-ÉN JÁTSZANAK
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