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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Elkészült a pályázat, záportározó épülne
a település délkeleti részén
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata a Csongrá d Megye Fejleszté sé ért Nonprofit Kft. szakmai együ ttmű kö dé sé vel ké szıt́ette el azt a projekt-elő ké szıt́ő tanulmá nyt, amely a Bordá nyban tervezett zá portá rozó é s eső vıź elvezető csatornahá ló zat kié pıt́é sé t cé lzó tá mogatá si ké relem alapjá ul szolgá l. Ez a dokumentum biztosıt́ja azon alapvető informá ció kat, amelyek a meglé vő helyzet elemzé sé t, problé má k feltá rá sá t, a
veszé lyeztetett terü let lehatá rolá sá t, vé dendő é rté kek becslé sé t, valamint a tervezett beavatkozá sokat mutatja be. A tanulmá ny alapjá n az ö nkormá nyzat a
mú lt hé t vé gé n hatá ridő ben be tudta
nyú jtani a Terü let é s Telepü lé sfejleszté si
Operatıv́ Program kereté ben meghirdetett a „Telepü lé si kö rnyezetvé delmi infrastruktú ra-fejleszté sek” elnevezé sű felhıv́á sra elké szıt́ett pá lyá zatá t, amelyben a belterü let vé delmé t szolgá ló
vıźelvezető -há ló zat fejleszté sé nek, rekonstrukció já nak a csapadé kvıź gazdá lkodá s cé ljá nak figyelembevé telé vel
tö rté nő megvaló sulá sá hoz ké rtek tá mogatá st.
Mint korá bban má r beszá moltunk ró la a tervek szerint a Dudá s utca vé gé n talá lható egybefü ggő hatalmas ré ten,
a lé trejö vő ő sfalu é s a csatorna kö zé é pü lne meg egy zá portá rozó , amelyben a telepü lé s belterü leté nek dé li ré szé rő l ö sszefolyó eső vizet lehet majd tá rolni. A jö vő ben tö bb utcá ban kerü lhet kié pıt́é sre, illetve fejleszté sre a
meglé vő eső vıź elvezető csatorna, á rokrendszer is, amely ré gó ta az ö nkormá nyzati cé lok kö zö tt szerepel. Nyertes
pá lyá zat eseté n a beruhá zá snak legké ső bb 2023 é v kö zepé ig kell megvaló sulnia.

Matricás rendszerrel fogják ellenőrízni a
hulladék elszállításának jogosságát

Az FBH-NP Nonprofit Kft. é rtesıt́i a lakossá got, hogy a 2012. é vi CLXXXV. tö rvé ny é s Hulladé kgazdá lkodá si kö zszolgá ltatá s vé gzé sé nek felté teleirő l szó ló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendeletnek való megfelelé s miatt, a hulladé kkezelé si- é s szá llıt́á si szolgá ltatá s minő sé gé nek, valamint ellenő rzé si rendszeré nek haté konyabbá té tele é rdeké ben szolgá ltatá si
terü leté n tö bb lé pcső ben matricá s rendszer kerü l bevezeté sre. Ez
azt jelenti, hogy a szolgá ltatá sra jogosult, nyilvá ntartá sukban szereplő ingatlanhaszná ló k edé ny mé retre é s felhaszná lá si helyre vonatkozó an azonosıt́ó matricá t kapnak postai ú ton, a hulladé kszá llıt́á si dıj́ró l szó ló szá mlá k mellé . A matricá kat a kö zszolgá ltatá s
igé nybevevő jé nek fel kell ragasztania a hulladé kgyű jtő edé nyre. A
szolgá ltató ezzel a lé pé ssel hozzá kıv́á n já rulni az illegá lis szemetelé s visszaszorıt́á sá hoz. A matricarendszer bevezeté sé vel felderı-́
té sre kerü lhetnek azok a felhaszná ló k, akik jogosulatlanul veszik
igé nybe a kö zszolgá ltatá st. A szá mlá zá si rendszer miatt a kü lterü leti lakosok is megkaptá k a matricá t, azonban mivel kü lterü leten
egyé ni zsá kos gyű jté s van, ıǵy azt nem kell felragasztani, viszont ké rjü k, hogy ő rizzé k meg a kapott vignettá t.
Ezzel kapcsolatos bő vebb informá ció ké rt lá togasson el a bordany.com-ra.

Valentin nap a Faluházban
A Valentin nap kö zeledté vel a Faluhá z é s Kö nyvtá r
tö bb akció val is ké szü lt a lá togató inak. Aki februá r
14-é n, vasá rnap e-mailben (konyvtar@bordany.hu),

alakítja és belakja a teret. Az egyház Krisztus Urunk nevében és képviseletében felkínálja, a lelki megerősítésre
nyitott hívő ember pedig szabadon kérheti az áldást.”

Tovább toboroz a Honvédség
A Magyar Honvé dsé g Csongrá d-Csaná d megyé ben
2021. á prilis 7.-má jus 21. kö zö tt ismé t kiké pzé si programot indıt́, ezú ttal olyan jelentkező k ré szé re, akik vá llaljá k az ö nké ntes terü letvé delmi tartalé kos (OTT)
katonai szolgá latot. A kiké pzé s helyszın
́ e Makó , a fog-

Tisztelt mozgá skorlá tozott csoporttagok! Megkezdtü k
az é ves tagdıj́ beszedé sé t. Ké rjü k, hogy elő zetesen telefonon egyeztessenek a 30/208-5746-os (Zsuzsa), vagy
a 30/959-5534-es (Marika) telefonszá mon.
Tisztelettel, Árva Zoltánné csoporttitkár és a Vezetőség

Házasság Heti szentmise és
házszentelések februárban
A Há zassá g Hete alkalmá bó l szeretettel hıv́unk minden
jegyespá rt, há zaspá rt é s csalá dot februá r 14-é n, - vasá rnap - a fé l 10-kor kezdő dő szentmisé re, hogy imá dkozzunk é rtü k. Ké rjü k Isten á ldá sá t, hogy kitartsanak hű sé gben, szeretetben egymá s mellett egé sz é letü kö n á t.
A há zszentelé sek februá r má sodik felé ben lesznek Bordá nyban. Aki szeretné ké rni, ké rjü k jelezze Gallainé Szikora Erzsiké né l vagy Zoltá n atyá ná l. A há zszentelé s egy
nagyon szé p á ldá s, legyen benne ö rö mü nk, é s ne feledjü k e szé p szoká st! „A ház- és lakásszentelés nem a falaknak, a berendezésnek szól, hanem a lélekkel és leleménynyel megáldott embernek, a közösségnek, aki hajlékká
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- mert mindenki ezt olvassa!

Mozgáskorlátozott tagdíj befizetés

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

Vállalkozását a legjobb helyen hirdeti Bordány kedvenc
lapjában, a Bordányi Naplóban! Havonta 1250 postaládában
várja, hogy a család tagjai beleolvassanak!

vagy a Faluhá z é s Kö nyvtá r Messenger felü leté n jelentkezik pá rjá val ingyen beiratkozhatnak a kö nyvtá rba
a 2021-es é vre. A tagsá g mellett minden jelentkező
ajá ndé kot kap, majd a jelentkező k kö zö tt é rté kes nyeremé ny kerü l kisorsolá sra.
Illetve ké szıt́ettü nk ú j é s ré gi olvasó inknak egy kö nyvajá nló t romantikus kö nyvekbő l a Valentin nap jegyé ben. A kivá lasztott kö nyveket e-mailen (konyvtar@
bordany.hu), telefonon (06-30-965-0771), illetve a Faluhá z é s Kö nyvtá r Messenger felü leté n ké rhetik,
majd megbeszé lt idő pontban a Faluhá z elő teré ben
á tvehetik. Jó vá logatá st! A Faluhá z é s Kö nyvtá r Facebook felü leté re hetente frissü lő kö nyvajá nló kat teszü nk kö zzé .

lalkozá sok hé tfő -pé ntek kö zö tt, napi 8 ó rá s munkarendben zajlanak. A jelentkezé s felté tele: bü ntetlen
elő é let, egé szsé gü gyi é s pszicholó giai vizsgá laton való
megfelelé s. Bő vebb informá ció k a bordany.com-on.
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