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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

KÉT ÚJ CSOPORTSZOBÁVAL ÉS EGY MODERN KONYHÁVAL BŐVÜLT A BORDÁNYI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Ünnepélyes keretek között adták át az új épületszárnyat
Június 7-én, pénteken a bordányi Pünkösd Feszt megnyitó ünnepségét követően az ünneplő tömeg mazsorettek és fúvósok kíséretében a bordányi Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde épületéhez vonult át, ahol ünnepélyes
keretek között vehették birtokba a helyi gyerekek és az ott dolgozók azt a
két új csoportszobát, valamint a kibővített konyhát, amelyet TOP forrás segítségével tudott megvalósítani a helyi önkormányzat. A szalagot Kakas Béla a Csongrád Megyei közgyűlés elnöke, Tanács Gábor polgármester és Lázárné Borbola Márta intézményvezető vágták át. A két csoportszobának
köszönhetően újra egy épületegyüttesben tudnak majd foglalkozni az óvodásokkal a szakemberek, mint ismeretes, korábban a magas létszám miatt a Dózsa téri Közösségi Ház épületében voltak elhelyezve a nagycsoportos ovisok. A konyha bővítésére azért
került sor, mert annak kapacitása nem volt elegendő az egész bölcsődei és óvodai létszám ellátásához. A most
mind alapterületében, mind eszközeiben kibővült konyhában már minden gyermekre tudnak majd főzni az
épületben, nem kell külső szolgáltatót igénybe venni.
A szalagátvágást követően mindenki bejárhatta a csoportszobákat és a hozzájuk tartozó kiszolgáló
helyiségeket. Ezt követően különböző foglalkozások, ugrálóvár és a Sajtkukac Duó koncertje szórakoztatták a
gyerekeket.
HÁROM KÜLÖNBÖZŐ SZFÉRÁBAN DOLGOZÓ EMBERT DÍJAZTAK BORDÁNY KÖZSÉGÉÉRT EMLÉKÉREMMEL

Godó Lajos lett Bordány nagyközség díszpolgára 2019-ben
Bordány Nagyközség érdekében végzett kimagasló közéleti és a településhez kötődő példamutató tevékenységének elismeréseként a képviselő-testület 2019. évben Godó Lajos kőműves mesternek adományozta a
Díszpolgári címet. Bordány Községért emlékéremmel három ember munkáját szerette volna elismerni az önkormányzat. Farkasné Lippai Ágotának, a szociális központ
vezetőjének a közszférában, Ráczné Tanács Arankának, egyéni vállalkozónak a
gazdasági szférában és Juhász Dezsőnek, a
dalkör tagjának a civil szférában végzett
tevékenységét jutalmazta ezzel a kitüntetéssel a képviselő-testület. Minden díjazottnak ezúton is szívből gratulálunk és további jó egészséget kívánunk! A részletes beszámolót a Bordányi Napló júniusi számában és településünk hivatalos honlapján a
bordany.com-on olvashatják el az érdeklődők.

JÚNIUS 17-ÉN TALÁLKOZHATNAK MOHAI GÁBORRAL

HENT CECÍLIA PSZICHOLÓGUS AD ÖNNEK TANÁCSOT

Legendás bemondó a könyvtárban Új segítő szolgáltatás Bordányban
2019. június 20-tól minden csütörtökön 10 és 12
óra között Hent Cecília pszichológus, mediátor és
gyászfeldolgozás módszer specialista várja a tanácsot kérőket a Család és KarrierPONT-ban. A szakember által vezetett segítő beszélgetések ingyenesek. Bővebb információ kérése és bejelentkezés személyesen a Család és KarrierPONTban (Faluház - Park
tér 1.); elektronikusan a csakpont@bordany.hu címen; telefonon a 62/588-516-os számon lehetséges.
BALOGH FERENC VÁRJA A HELYBÉLI LAKOSOKAT
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Csirkecomb filé paprikás, tésztával
Csibemájkrémmel töltött dagadó,

B törtburgonyával, káposztasaláta
Parajfőzelék natúr szelettel,
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Pé ntek

A képviselő-testület legújabb döntése értelmében a
Bartók Béla utca, Benke Gedeon utca, Hunyadi János
tér, Liszt Ferenc utca, valamint a Móra utca után újabb
helyszíneken indulhat meg az útalapok építése! A szerződések aláírását követően hamarosan megkezdődik
a munka a Deák téren, a Petőfi utca végén, a Széchenyi
utcában, az Építő és a Toldy utcák meghosszabbításában és a Juhász Gyula utcában. A tervezett munkafolyamatokról utcánként, a kivitelezések megkezdése
előtt értesítik az érintett településrész lakóit. Ennek a
a fejlesztésnek az a célja, hogy tovább javítsa az ott élő
és közlekedő családok mindennapjait.

Alma mártás főtt hússal, pirított
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B Tojásos tészta
Paprikás krumpli virslivel, vegyes
C vágott
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B Bakonyi csirkemell ragu, tésztával
C Hentes tokány rizzsel
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DÖNTÖTT A TELEPÜLÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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A következő mozgáskorlátozott csoportgyűlésünket június 19-én, szerdán 15 órától tartjuk meg. Azok akik
jelentkeztek a június 20-i zsinagóga látogatásra feltétlenül jelenjenek meg a gyűlésen. Fogadóóra június 25én, kedden 14 órától lesz. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk és számítunk a megjelenésükre!
Árva Zoltánné csoporttitkár és a vezetőség

Apróhirdetés: 2,6 ha szántó Bordánytól 2 km-re
Üllés felé, főúttól 500 méterre, könnyen megközelíthető helyen eladó. Érdeklődni Vidéki Csabánál a
+36 30/9-255-203-as telefonszámon lehet!
szatymazi
táncbemutató

Mozgáskorlátozott csoportgyűlés

Balogh Ferenc önkormányzati képviselő június 25én, kedden 17 és 18 óra között tartja soron következő képviselői fogadóóráját a Faluházban. Minden
érdeklődőt szeretettel vár, forduljanak hozzá bizalommal.

táncbemutató

A JÚNIUS HAVI FOGADÓÓRÁRA 25-ÉN KERÜL SOR

Képviselői fogadóóra 25-én

Zákányszéki

A június 3-ra meghirdetett Mohai Gábor előadás technikai okok miatt elmaradt, de június 17-én, hétfőn 17
órakor megrendezésre kerül a találkozó. Az ismert televíziós bemondóval most előadóművészként találkozhatunk, ahol „Mese a virágról” címmel tart irodalmi
előadást. A rendezvény ingyenes, mindenkit sok szeretettel várunk!

Hétfő

Kedd

Szerda

31°C
19°C

30°C
18°C

29°C
16°C

Elvétve zápor

Elvétve zápor

Zápor, zivatar

Péntek

Szombat

Vasárnap

30°C
17°C

29°C
16°C

31°C
17°C

32°C
17°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve zápor

Elvétve felhős

Bordányi Hírek | 2

