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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

A TERMET FELÚJÍTOTT KÜZDŐTÉRREL, ÖLTÖZŐVEL VEHETI HASZNÁLATBA A BORDÁNYI LAKOSSÁG

A hónap végén nyit újra a bordányi sportcsarnok
Örömmel számoltunk be korábban, hogy a bordányi önkormányzat az intézmények energetikai fejlesztésén
túl, további pályázati forrást nyert a Belügyminisztériumtól a sportcsarnok belső felújítására is. Így míg az
energetikai fejlesztés keretében a régi nyílászárók cseréje, illetve az
épület teljes külső hőszigetelése valósulhatott meg, addig most további
húsz millió forintból teljesen megújulhat az intézmény: az épület belső
festése, a küzdőtér csiszolása, festése, majd lakkozása, valamint teljesen
megújulnak a sportöltözők és mosdók, továbbá két új wc kialakítására
is sor kerül. A fejlesztésnek köszönhetően egy elválasztó függöny is beépítésre került, így egyszerre akár két
testnevelés órát is meg lehet tartani
az épületben.
A belső felújítás munkálatai az ütemÍgy nézett ki a bordányi sportcsarnok júniusban
tervnek megfelelően haladnak. A hátralévő munkák közül a legtöbb időt a küzdőtér parkettájának csiszolása, a sportágaknak megfelelő vonalak
felfestése, majd a lakkozás és a lakk száradása veszi el. Ezt a munkafolyamatot hétfőn kezdik meg és várhatóan a hónap végre vagy a jövő hónap elejére fejezik be. Így mire beköszönt a rosszabb időjárás, mind a tanulók,
mind a sportolni vágyó bordányiak már a megújult épületet vehetik birtokba.
JÁTÉKOKKAL ÉS RAJZPÁLYÁZATTAL EGYBEKÖTÖTT AUTÓMENTES NAP A FALUHÁZ SZERVEZÉSÉBEN

Jövő szombaton bicikliseké a főszerep Bordány utcáin
2018. szeptember 22-én szombaton 9
órától várják az érdeklődőket a Bordányi Faluház és Könyvtár szervezésében
megrendezendő autómentes napra. A
Faluház előtt a Benke Gedeon utca felőli
utat már 8 órától lezárják a szervezők,
ugyanis itt lesznek megrendezve a délelőtt folyamán a programok. Az előző
évekhez hasonlóan most is bekerült a
repertoárba a biciklitúra, a rendőrelőadás, valamint az aszfaltrajzverseny, viszont újításokkal is előrukkoltak a szervezők, így a résztvevők kipróbálhatják
magukat memória játékban, kerékpáros
akadályversenyben és még sok izgalmas
Ezen a napon több biciklis lesz az utakon
feladatban, majd a nap végén lazításként
mesefilmet is vetítenek a gyermekeknek. Rajzpályázatot is hirdetnek, melynek témája: „Én így képzelem el a
jövő közlekedését”. A műveket szeptember 20. csütörtök 14 óráig a Faluház ügyfélpultjánál lehet leadni.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, tegyünk együtt környezetünk megóvásáért!

Az Agrikon Kam Kft. állásbörzét tart a Faluház és Könyvtárban 2018. szeptember 18-án kedden 11-16 óráig. A
cég munkatársakat keres kiskunmajsai munkavégzésre
az alábbi területekre: gépkezelő (elsősorban fémipari
végzettség); szerelő (betanított munkás); autófényező
szakmunkás; hegesztőrobot kezelő (karosszérialakatos, géplakatos vagy hegesztő végzettség, pályakezdő is
lehet); hegesztő (hegesztő, lakatos, géplakatos, szerkezetlakatos végzettség). Bővebb információkat talál a
bordany.com weboldalon. Szeretettel várnak minden
érdeklődőt.
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Almával, sajttal töltött csirkemell

B rántva burgonyapürével
C Bácskai rizseshús, káposztasaláta
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Sajttal töltött tengeri hal rántva
petr. burgonyával, tartármártás
Töltött csirkecomb bulgurral,

B kompót
Madártejleves
Sertéstokány gazdagon hagymás
2 habgaluskával C sajtos
nokedlivel
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1 Legényfogó
leves
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Sárgaborsó
gulyás

A

150 Ft lesz!

Sajtos tészta

B Diós metélt
C Sült kolbász vegyes körettel

IDŐJÓS
TANÉVNYITÓ SZENTMISE ÉS TÁSKASZENTELÉS

Tanévkezdés a Szentlélek áldásával
Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a szeptember
16-án, vasárnap 9:30-kor kezdődő Veni Sancte Szentmisére, melynek keretében a Szentlélek segítségét
kérik a megkezdett tanévre.
A gyermekek hozzák magukkal iskolatáskájukat, me-

Zöldbabfőzelék Stefánia
vagdalttal, nápolyi szelet

egy szelet ára a kupon felhasználásával 300 Ft helyett csak
Beváltható szeptember 16-án, vasárnap
16:30-18:00 között a Focipályán.

Állásbörze kedden a Faluházban
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Pirított
tésztaleves

Pizza Kupon

Szerda
04.25. H

TÖBB ÁLLÁSLEHETŐSÉG AZ AGRIKON KAM KFT.-NÉL

Vágd ki és hozd magaddal a kupont! Az ősz harmadik bordányi focimeccsére
tekintettel ezúttal pizzával várják a mérkőzésre kilátogatókat,

TEGYEN ELEGET ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK lyeket a mise előtt az oltár elé helyezzenek el, hogy a
Hétfőig pótlékmentesen befizetheti táskaszentelés szertartásával Isten áldását kérhesAz idei második félévi helyi adókat (magánszemélyek sék tanulmányaikra!
kommunális adóját, telekadót, gépjárműadót és a he- Azok, akik már voltak elsőáldozók, elvégezhetik a
lyi iparűzési adóelőleget) szeptember 17-én hétfőn le- szentgyónásukat, hogy tiszta lélekkel kezdhessék el
het még befizetni pótlékmentesen. A befizetéseket a az új tanévet. Erre ugyancsak szeptember 16-án, vakiküldött csekkeken, vagy banki átutalással tudják tel- sárnap 9:00-9:30-ig nyílik lehetőség.
jesíteni a bordányiak. Azon adózók, akik befizetésüket
átutalással szeretnék teljesíteni, az utaláskor a meg- A FOGADÓÓRÁRA SZEPTEMBER 25-ÉN KERÜL SOR
jegyzés rovatba ne felejtsék el feltüntetni az adózó ne- Mozgáskorlátozott csoportgyűlés
vét, valamint a kiküldött értesítő bal felső sarkában lé- A következő mozgáskorlátozott csoportgyűlésünvő „mutató” számot, amely maximum 4 számjegyet tar- ket szeptember 19-én 15 órától tartjuk meg. Fogatalmaz. Fontos, hogy figyeljenek a befizetési határidő dóóra szeptember 25-én, kedden 14 órától lesz. Minbetartására, mert az elmaradásokra késedelmi pótlék denkit nagyon sok szeretettel várunk és számítunk
a megjelenésükre! Továbbá köszönetet szeretnénk
számítódik fel.
nyilvánítani Vass László őstermelőnek a főzőverseVASÁRNAP 16:30-TÓL BORDÁNY-FK SZEGED nyen való segítségnyújtásáért!
Szeretettel és tisztelettel: Árva Zoltánné
Akciós pizzaszelet a szurkolóknak
Hétvégén ismét nagyüzem lesz focifronton a BSK-nál.
Pénteken már két bajnoki mérkőzésre is sor kerül,
NE FELEJTSE EL, HOGY
14:00 órától U14-es csapatunk a Szentest fogadja, míg
SZEPTEMBER 22-ÉN,
16:30-tól női U18-asaink a SZEOL SC-vel szemben küzSZOMBATON PAPÍR- ÉS
denek meg a bajnoki pontokért. Szombaton U19-es foFÉMHULLADÉK GYŰJTÉS!!
cistáink 14.30-tól az FK 1899 Szeged együttesét fogadják. Vasárnap 10:00 órakor U17-es fiataljaink Balás- Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
Csirketokány tésztával
tyán vendégszerepelnek, 13:00-tól női felnőtt gárdánk Hé tfő
Petrezselymes A
daragaluska
A
pedig Szentesen vizitál. 16:30-kor a Bordány II idegen- 1 leves
Olaszos rántott borda
B törtburgonyával
ben Pusztamérgesen meccsel, míg ugyanebben az időMagyaros
Marhapörkölt tarhonyával, vegyes
pontban K. Tóth Gyuláék hazai pályán az FK 1899 Sze- 2 rizsleves C vágott
ged tizenegye ellen küzdenek meg. A mérkőzésre kilá- Kedd
Párizsi borda rizi-bizivel,
04.25. H
A káposztasaláta
togató családokat, baráti társaságokat és szurkolókat 1
AZöldborsóleves Roston sült tarja betyáros raguval
ezúttal akciós áron beszerezhető pizzával várják a
B petrezselymes törtburgonyával
Hamis
szervezők. Sok szeretettel várunk mindenkit a mérkő- 2 gulyásleves C Mustáros tejfölös sertéstokány
penne tésztával
zésekre, hajrá Bordány!
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Hétfő

Kedd

Szerda

28°C
13°C

28°C
14°C

30°C
15°C

Elvétve felhős
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Szombat

25°C
11°C
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