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ELŐRELÁTHATÓLAG JÚNIUS VÉGÉIG AZ ÖNKORMÁNYZAT DOLGOZÓINAK A FALUHÁZ AD OTTHONT

Ideiglenesen átköltözik a Polgármesteri Hivatal
Mint arról már többször is beszámoltunk, az önkormányzat sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében energetikai fejlesztésekre. Ennek a pályázatnak köszönhetően
valósulhat meg a Bordányi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése is. A munkálatok a napokban
meg is kezdődnek, ezért kell minden szolgáltatást kiköltöztetni az épületből. A legnagyobb munkát a külső hőszigetelés megkezdése előtt a régi falak talajnedvesség elleni szigetelése jelenti. Azért, hogy elférjen
a falvágó berendezés, szinte minden irodából, sőt az irattárból is ki kell pakolni. A hivatal a Faluház dísztermébe kerül átköltöztetésre. A tervek szerint jövő hét hétfőtől
egészen június végéig itt működik majd. A
Kormányhivatal ügysegédei pedig a Faluház
ügyfélszolgálati irodájában várják majd Önöket a megszokott rendben, legelőször júniA felújításra váró Polgármesteri Hivatal
us 1-jén, pénteken! A mai napon a belső
úgynevezett kézi irattár kipakolása kezdődött meg. Az archiválható dokumentumok a települési nagy irattárba kerülnek áthelyezésre, míg a még nem archiválható dokumentumok a Faluház épületében kapnak helyet. Hétfőn az irodai gépek, a szerver állomás áttelepítése valósul meg, illetve a telefonvonalak átirányítása
is ezen a napon történik meg. Kedden és szerdán pedig már a beépített szekrények szétbontása, a radiátorok
leszerelése, valamint a lábazatbontás zajlik majd az épületben. Fontos információ, hogy a hivatal a megszokottak szerint, heti 4 napos rendszerességgel fogadja az ügyfeleket. Igazodva azonban a Faluház nyitva tartásához az átköltözés ideje alatt a szerdai nap helyett a hétfői nap lesz az ügyfélmentes nap. A jövő héten a tervek szerint csütörtöktől lesz teljesen zavartalan az ügyfélfogadás. Az átmeneti időszakban is segítséget nyújt
az ügyfélszolgálatos kolléganő, aki a Faluház ügyfélpultjánál érhető majd el. Minden telefonszám élni fog, a
vonalak egy központi számra kerülnek átirányításra, ezen keresztül tudják majd elérni az ügyintézőket. A hivatal pénztára is a Faluházban működik majd. Az étkezés befizetése miatt május 30-án szerdán 8-16 óra között tart nyitva. Az azt követő héttől visszaáll a régi rend: keddi és csütörtöki napokon lesz majd pénztári
ügyintézés. A jegyző és a polgármester a meghirdetett ügyfélfogadási napokon csak előzetes bejelentkezéssel lesznek elérhetőek.

BŐVEBB INFORMÁCIÓK ONLINE ÉS A PLAKÁTOKON gusztus 5. között, míg az utóbbi július 30. és augusztus 3. között kerül megrendezésre. Augusztus 6-10. között három táborba is várják a gyereBordány Nagyközség Önkormányzata az elmúlt évekhez keket, ekkor lesz a Kincskereső tábor (hittantáhasonlóan az idei évben is szeretne a nyári szünet idejére bor), valamint a görkorcsolyás sporttábor és az
programlehetőségeket biztosítani az általános- és közép- úszótábor második turnusa. Az augusztus 20-i
iskolás fiataloknak. Elsőként médiatáborra (június 25- rövid héten (augusztus 21-24.) kuckoló tábor,
29.) kerül sor, majd az ezt követő héten (július 2-6.) zajlik míg augusztus 27-31. között kézműves tábor kea Nyári Napközis és Faluvédő Tábor. Július 9-13. között rül megrendezésre. A programok időpontjai már
görkorcsolyás sporttábor várja a sportot szerető fiatalo- véglegesek, a részletes jelentkezési feltételekről,
kat, ami után úszótábor és napközis karate tábor is lesz részvételi díjakról, bővebb információk elérhetőjúlius 16. és 20. között. Megfelelő létszám esetén július ek a Faluházban, a településen elhelyezett plaká23-27. között tartják a karate tábor második turnusát, tokon, illetve a www.bordany.hu weboldalon és a
amit foci- és divattábor követ. Az előbbi július 30. és au- település facebook oldalán.

Nyári táborok Bordányban

U14-ES FOCISTÁINK ÉREMÉRT JÁTSZANAK PÉNTEKEN tolni szíveskedjenek! A bevallási kötelezettség teljeCsongrád elleni rangadó következik sítéséhez szükséges nyomtatvány a Bordányi PolgárVasárnap 17:00 órától a feljutásra pályázó Csongrád mesteri Hivatalban (6795 Bordány, Benke Gedeon
csapatát fogadja a megye I-es focicsapatunk. U14-es u. 44.) kérhető, továbbá a www.bordany.com hongárdánk pénteken 17:00 órakor lép pályára Zsombó lapról letölthető. A bevallás elektronikus formában
ellen a Bordányi Focipályán. U19-es csapatunk szabad- is benyújtható a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
napos lesz, míg a Bordány II szombaton 17:00 órakor weboldalon az önkormányzat kiválasztását követően az „ügyindítás” menüpontban.
Zákányszéken vizitál.

A MISE REGGEL 8 ÓRÁTÓL KEZDŐDIK MÁJUS 27-ÉN MÁR ELEKTRONIKUS FORMÁBAN IS MEGTEHETIK

Június elején Jézust ünnepeljük Felhívás iparűzési adó bevallására

Az FBH-NP Nonprofit Kft. a korábban megszokott előre ütemezett, település egész területére vonatkozó egy
meghatározott napon történő lomtalanítás helyett évente 2 alkalommal - azonban az ingatlantulajdonossal
egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően - a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását kívánja biztosítani.
Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának magasabb szintre emelése, hiszen minden településen
élő lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot. Az ügyfél lomtalanítási igényét a +3670/789-5656 tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató
Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán
szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely
a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!
LE IS TÖLTHETI A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOKAT

Felhívás talajterhelési díj bevallására és megfizetésére

Felhívjuk azon lakosok figyelmét, akiket talajterhelési
díjfizetési kötelezettség terhel, hogy a talajterhelési díj
bevallási, valamint díjfizetési kötelezettségüknek 2018.
március 31-ig kellett eleget tenni. Kérjük azon adózókat, akik ennek nem tettek eleget, haladéktalanul pó-
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csipettésztával
Sajtkrémleves
kenyérkockával

A
1
2

Csirkemájjal, tojással töltött dagadó
törtburgonyával, uborkasaláta
Sertéstokány gazdagon sajtos
hagymás nokedlivel
Krémsajttal-hagymával töltött csir-

B kemell rántva burgonyapürével, befőtt
Budapest módra
C Csirkefalatok
rizzsel
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Sertésszelet sajtos, tejszínes
tésztával
Marhapörkölt tarhonyával,
vegyesvágott
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Marhahús erőleves eperszalag tésztával
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Sütőtökkrémleves pirított
kolbásszal
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1 Palócos
sertésgulyás
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Meggymártás főtt hússal, pirított
dara, sajtos croassant
Tepsis tarja lilahagymás

B krémsajttal, pirított burgonya
Csirkecomb rántva rizi-bizivel,
C csemegeuborka
A

Bolognai sertésszelet párolt rizzsel

B Kakaspörkölt tésztával, cékla
Tengeri halfilé mozarellával, paraC dicsommal
grillezve, salátaágyon
A

FŐTT KUKORICA KUPON 150 FT

Egy helyett most két alkalommal

Hé tfő H
04.25.

Vágd ki és hozd magaddal a kupont! Ezúttal főtt kukoricát vásárolhatsz kedvezményes áron, csupán 150 Ft-ért! Beváltható
2018. május 27-én, vasárnap 17.00-18.30 óra között a Bordányi
Focipályán.

ELSZÁLLÍTJÁK A FELESLEGESSÉ VÁLT BÚTORAIT IS

Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy a helyi iparűzési adó éves bevallásának határideje 2018. május
31-e. 2018. január 1-től jogszabályi előírás szerint
elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek az adószámmal rendelkező gazdasági szervezetek, valamint
az ügyfél jogi képviselője. A bevallási kötelezettségnek elektronikus formában eleget tudnak tenni az
Önkormányzati Hivatali portálon is, mely a https://
ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap weboldalon keresztül,
az önkormányzat kiválasztását követően az „ügyindítás” menüponton belül érhető el. Kérjük a tisztelt
adózókat, hogy adóbevallási kötelezettségüknek határidőben szíveskedjenek eleget tenni!
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

Beváltható május 27-én,
vasárnap 17.00-18.30 között
a Bordányi Focipályán

Pünkösd utáni első évközi vasárnap a Szentháromság
vasárnapja. Az üdvösség történet eseményeinek megünneplése után, mintegy összefoglalóul hitük legszentebb misztériumát ünnepelik ezen a napon a keresztény hívők. Templomunkban Szentháromság vasárnapján - május 27-én (vasárnap) - reggel 8 órakor kezdődik a szentmise! Június 3-a Úrnapja - Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. Az ünnepi szentmise és körmenet 9 órakor kezdődik. Szentháromság ünnepe utáni csütörtökön, Magyarországon a következő vasárnapon tartott főünnep. A nagycsütörtöki ünneplés a nagyhét hangulata miatt nem tudja az öröm hangulatát kellőképpen kifejezni. Ennek az Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült Krisztusnak a lelkes ünneplését
szolgálja az Úrnapja. Az ünnepi szentmise után körmenettel folytatódik a liturgia.

Tojásos tészta

B Édes csusza tepsiben
Paprikás krumpli debrecenivel,
C káposztasaláta

GYEREKNAPI

KUPON
a Bordány-Csongrád
focimeccsen ezért a
kuponért minden
gyereknek egy 2 dl-es

100%-os almalevet
adunk ajándékba!
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