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JEGYEK ELŐVÉTELBEN MÁR PÉNTEKTŐL MEGVÁSÁROLHATÓAK A FALUHÁZ ÜGYFÉLPULTJÁNÁL

Vidám kikapcsolódás várja a színházba járókat
Az elmúlt évek sikereire alapozva az idei télen is megszervezésre kerül a Bordányi Színházi Esték rendezvénysorozat, amely az eddigiekben teltházas előadásokat, rengeteg nevetést és vidám, önfeledt órákat hozott a
programokon résztvevőknek. A szervezők már hetek óta azon dolgoznak, hogy összeálljon a 2018/19-es évad programja, egy előadás
dátumát és címét a mai napon nyilvánosságra is hozták. 2018. december 17-én és 18-án, hétfői és keddi napon 18 órás kezdéssel, dupla előadással indul az évad. Ekkor a Pesti Művész Színház előadásában Zerkovitz Béla és Szilágyi László Csókos asszony című operett
előadását láthatja majd a nagyérdemű a Faluházban. A két felvonásos darab rengeteg humorral, kacagással és tánccal egybekötve mutatja be a főszereplő, Pünkösdi Katóka kalandos eljegyzési történetét, összeomlását, majd színészi pályafutásának alakulását. Az előadás számos pesti helyszínt idéz meg, többek között a józsefvárosi
Nagytemplom utcát vagy a Bajza utcát. Az előadás színvonaláról a kitűnő szereposztás gondoskodik: a főbb szerepekben Fogarassy Bernadett, Sáfár Anikó, Cseke Katinka, Harsányi Gábor, Faragó András,
Csengeri Attila, Czető Roland, Bodrogi Attila szórakoztatja majd a
közönséget.
Belépők október 5-től kaphatóak a Faluház ügyfélpultjánál 3000 Ftos és 2500 Ft-os jegyárakon. Az érvényes Bordány Kártyával rendelkező lakosoknak további 10% kedvezmény jár, így ők a drágább tikettekhez 2700 Ft-os áron, míg az olcsóbb
belépőkhöz 2250 Ft-os áron juthatnak hozzá. Újdonság, hogy egy kártyával az idei évadban már maximum öt
belépő vásárolható kedvezményesen! Nincs más hátra, mint értesíteni a családtagokat, rokonokat és ismerősöket és készülődni az első színházi programra.

MOST ÁLLAMI INGYENHITELBŐL LEHET ENERGETIKAILAG KORSZERŰSÍTENI HÁZÁT VAGY LAKÁSÁT

Családi házak esetén akár 10 millióra is pályázhat
Az európai uniós forrású Lakossági Energiahatékonysági Hitelprogram (kódszáma: GINOP-8.4.1/A-17) keretében az energiahatékonyság javítására, vagyis többek között homlokzati hőszigetelésre, födémszigetelésre, nyílászáró cserére, világítás- és fűtéskorszerűsítésre igényelhető visszatérítendő forrás. Emellett a hitelösszeg fordítható megújuló energia felhasználására, ide tartoznak a napelemes, napkollektoros rendszerek, valamint a hőszivattyús berendezések is.
A piaci feltételeknél jóval kedvezőbb hitel kamatozása
a teljes futamidő alatt nulla százalék, a minimális önerő 10 százalék, a futamidő akár 20 év is lehet. Az igényelhető hitelösszeg családi házak esetében minimum
500 ezer, maximum 10 millió forint, míg társasházak
és lakásszövetkezetek esetében minimum 500 ezer,
maximum 7 millió forint. 5 millió forint hitelösszeg
alatt nem szükséges fedezetet bevonni, azaz az
ingatlanra nem kerül jelzálog bejegyzés!
A lakossági energiahatékonysági hitelhez nem kapcso-

lódnak egyéb költségek, mint például a kezelési
költség vagy az előtörlesztés díja. Az igénylőknek
nem kell kamat- és árfolyamkockázattal számolniuk, vagyis a futamidő alatt csak a ténylegesen felvett
hitelösszeget kell visszafizetni. Óriási újítás, hogy a
kérelmeket már online is be lehet nyújtani, azonban
a szakszerű pályázáshoz és előminősítéshez érdemes még a papírok beszerzése előtt konzultálni pályázatíróval. Az online hitelkérelem mellett természetesen az érdeklődők továbbra is benyújthatják
hiteligényeiket az országszerte 642 helyen megtalálható MFB Pontokon is. Az 5 millió forintot elérő,
illetve azt meghaladó igény esetén minden esetben
az MFB Pontok egyikét kell felkeresnie az ügyfélnek.
Ha szeretne díjmentes tanácsadás keretein belül
meggyőződni arról, hogy az Ön ingatlana is korszerűsíthető-e a támogatásból, kövesse a következő
hetekben kiemelten újságunkat!

KERESSE FEL AZ EGYENLŐBÁNÁSMÓD-REFERENST OKTÓBERTŐL TÉLI IDŐREND SZERINT KEZDŐDIK

Októberben is fogadják panaszait Legyen részese a felolvasóestnek

Legfrissebb hírek a Falugazdásztól
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Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az őstermelői igazolványok meghosszabbítása megkezdődött. Kérjük
Önöket, hogy a nagyobb sorban állás elkerülése végett
már az októberi hónapban keressék fel ügyfélfogadási
időben falugazdászukat. A fagy - és egyéb bejelentett
károk kárenyhítési elszámolására november 5-től lesz
lehetőségük.
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Szárnyashús
erőleves

2 Tejfölös
zellerleves

Fokhagymás tejfölös marhatokány

A
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Három mérkőzés is lesz vasárnap

2 Zöldségleves

Rántott hús sütőben sütve,

A
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Frankfurti
leves

Fokhagymás aprópecsenye
petrezselymes burgonyával, cékla
Csirkecomb Bakonyi módra

B galuskával
tarja lilahagymával
C Tepsis
krémsajttal kukoricás rizzsel

Pé ntek

1 Sertésgulyás

Kelkáposzta főzelék sertés
pörkölttel, rétes

B fokhagymás tejföl, párolt rizs
Kakaspörkölt tarhonyával, vegyes
C vágott

Csü tö rtö k

Brokkoli
krémleves
csipettésztával

Burgonyabundában sült csirkemell
bulgurral, paradicsommártással

B tésztával
Rakott burgonya darált hússal,
C csemege
uborka

Szerda
04.25. H

HAZAI PÁLYÁN JÁTSZIK A B2, AZ U17 ÉS A NŐI CSAPAT

Pénteken és szombaton idegenbeli mérkőzésen lépnek
pályára labdarúgó csapataink. A sort U14-es fiataljaink
nyitják, ők pénteken 14 órától a DAFC Szeged vendégei
lesznek. Szombaton női U18-as csapatunk Sándorfalván a L-IT SZEAC ellen meccsel 10 órától, míg az U19nek és a megye I-es felnőttnek Szentesen van jelenése.
Előbbi összecsapás 13 órától, míg a felnőttek találkozója 15 órakor kezdődik a Kurca-parti városban. Vasárnap három hazai találkozót rendeznek az Arany János
utcai létesítményben. Női felnőtt együttesünk 10 órakor a Székkutast látja vendégül, ezt követően U17-es
focistáink 13 órától az UTC, míg a Bordány II 15 órakor
a Kistelek ellen meccsel. Minden szurkolót nagyon sok
szeretettel várnak a mérkőzésekre!

A
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Judit: 06 30/338 1647
Enikő: 06 30/197 9135

Magyaros
zöldborsóleves
Tökkrémleves
pirított
tökmaggal

Eladási szándékát kérjük
előre jelezze a védőnőknél

Kedd
04.25. H

2018.10.14. vasárnap 16:00, Bordányi Faluház Nagyterme

HOSSZABBÍTSA MEG ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNYÁT!

BABARUHA ÉS JÁTÉK BÖRZE

2018. október 10-én, szerdán, immár nem 17 órai,
hanem téli rend szerint 16 órai kezdettel a Faluház
Községi Könyvtárában felolvasóestet szervezünk.
Kérjük, hozza magával kedvenc versét, vagy prózarészletét, melyet felolvashat, vagy elmondhat.
Várunk szeretettel minden irodalmat kedvelő kedves bordányit, felolvasóként és hallgatóként is, hogy
Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egy csésze tea mellett eltölthessünk egy kellemes
egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai estét.
vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora,
A bordányi Vadgesztenye Étterem
vagyoni helyzete, stb. miatt kedvezőtlenebb bánásazonnali kezdéssel teljes munkaidős
konyhai kisegítőt keres.
módban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összeÉrdeklődni: Nagyapáti Klári
hasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport?
Tel.: 30/995 5846
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgacsokros krizantém kapható.
tási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész Mindenszentekre
Hé tfő
Érdeklődni:
Takács
Gyuláné
ország területéről fogadja a panaszokat. Dr. Kiss Éva a
megyei egyenlőbánásmód-referenst az alábbi ügyfélfo- 6795 Bordány, Petőfi u. 80., Tel.: 30/357-6459
gadási helyeken és időpontokban keresheti személyeMindenszentekre
sen, telefonon, vagy e-mailben. Tel: 06 30/275-2520; Hé tfő
krizantémrendelést felveszek.
e-mail: kissevadr@invitel.hu. Állandó ügyfélfogadás
Érdeklődni: Csonka Józsefné
SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete, 6722 Szeged,
6795 Bordány, Teréz u. 36., Tel.: 30/292-9419
Bartók Béla tér 4 - 18-as kapucsengő. Tel: 06/703775720. 2018. október 12-én 9:00-13:00 óra között, il- Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
Hé tfő
Eszterházy tokány sertéshúsból
letve október 26-án 9:00-13:00 óra között.
A tésztával
Karfiolleves
1 vajas
Járási ügyfélfogadás Szociális Központ és Gyermekjó- A
Darált hússal töltött dagadó vegyes
galuskával
B körettel
léti Szolgálat, 6760 Kistelek, Tisza u. 1. Tel: 06/62259Magyaros
Rántott csirkecomb rizibizivel,
2 gombaleves
C befőtt
440. Október 18-án: 10:00-14:00 óra között.

Grízes metélt

B Káposztás tészta
Sertéssült törtburgonyával,
C csemege
uborka

IDŐJÓS

Csütörtök

Hétfő

Kedd

Szerda

17°C
7°C

18°C
8°C

18°C
8°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Péntek

18°C
7°C

17°C
6°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Szombat

17°C
7°C
Elvétve eső

Vasárnap

16°C
7°C

Elvétve felhős
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