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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

TELJESEN ÁTALAKJÁK A VIZESBLOKKOKAT ÉS ÚJ TAKARÉKOS LED LÁMPÁKAT IS FELSZERELNEK

Felújításokra kerül sor a sportcsarnokban
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata a napokban kapott é rtesıt́é st arró l, hogy a mé g tavasz folyamá n a Belü gyminiszté riumhoz benyú jtott, a sportcsarnok felú jıt́á sá ra vonatkozó pá lyá zata 20 millió forintos tá mogatá sban ré szesü lt. Mint arró l korá bban má r beszá moltunk 2014 nyará n az é pü let felú jıt́á sa, festé se való sult
meg, de 2018 tavaszá n má sik nyertes forrá snak kö szö nhető en az é pü let nyıĺá szá ró i is megú julnak. „Már több
alkalommal próbáltunk támogatást szerezni a sportcsarnok felújítási munkálataira, hiszen mind a vizesblokkokra, mind pedig a küzdőtérre és az ott található
eszközökre már régóta rá fért volna a felújítás. Örülünk
annak, hogy a kitartó munka meghozta gyümölcsét és
jövőre ez a fejlesztés is megvalósulhat Bordányban. Szerencsére a sportcsarnokunk jól kihasznált, a sportprogramok mellett az utóbbi időben egyre több fontos közösségi célú eseménynek is helyt tud adni, ezért is mindenképpen kiemelt volt ennek az épületnek a rekonstrukciója.” – mondta el Taná cs Gá bor a nagykö zsé g polgá rmestere. A tá mogatá sban ré szesıt́ett projektnek kö szö nhető en a kü zdő té ren is tö bb vá ltozá s lesz. Az iskoA parketta is újra lesz lakkozva és csíkozva
lai testnevelő ó rá k kö nnyebb megvaló sıt́á sa é rdeké ben
a fé lpá lyá ná l egy elvá lasztó PVC fü ggö ny kerü l elhelyezé sre. Igy egyszerre ké t testnevelé s ó rá t is meg lehet
tartani ú gy, hogy a ké t osztá ly ne zavarná egymá st, de esetlegesen ké t kisebb lé tszá mú edzé sre is sor kerü lhet. 24 db ú j kö rnyezetbará t é s energiatakaré kos LED lá mpa is elhelyezé sre kerü l a csarnokban, amelylyel a jelenlegi fé nyviszonyok jelentő sen javulni fognak, má sré szt kö ltsé ghaté konyabban lehet majd mű kö dtetni az ú j rendszert. Uj vonalazá s, a parketta csiszolá sa é s lakkozá sa, a kü zdő té r ú jravonalazá sa is a fejleszté sek kö zö tt szerepel. Az ö ltö ző k á llapota miatt is fontos, hogy nyert a pá lyá zat. Itt a vizesblokkok teljes felú jıt́á sa, csaptelepek cseré je, ö ltö ző padok renová lá sa é s festé se való sulhat meg. A munká latokra a 2017/18as tané v vé gezté vel, a tervek szerint 2018 nyará n kerü l sor.
MÁR BEADHATÓAK A KÉRELMEK A SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁSÁRA A HIVATALBAN

Tűzifával tudja segíteni a rászoruló családok életét a
bordányi önkormányzat
Bordány Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a Belügyminisztérium szociális célú tüzelőanyag támogatására kiírt projektre. A BM összesen
2.276.475 Ft támogatásban részesítette a települést, amelyből 239 erdei köbméter tűzifát tudott beszerezni az önkormányzat. A kiíró által nyújtott támogatáshoz összesen 1.214.120 Ft önerővel járul
hozzá a képviselő-testület a 2017. évi költségvetésből, így biztosítva azt, hogy a rászoruló családoknak
Készüljünk fel a hideg időkre
se kelljen télen fáznia, fagyoskodnia otthonaikban.
A kérelmek személyesen már folyamatosan benyújthatóak a Polgármesteri Hivatalban Gyémánt Évánál, valamint előzetesen letölthetőek a nagyközség honlapjáról, a www.bordany.com (Polgármesteri Hivatal/Nyomtatványok/Helyi szociális ellátások/Kérelem rendkívüli települési támogatás igénylésére.doc) oldalról is. Az önkormányzat településüzemeltetésben dolgozó
munkatársai jövő héttől kezdik meg a támogatásra rászoruló családok részére a tűzifa kiszállítását, melyet a
kérelmek elbírálását követően folyamatosan végeznek majd egészen február 15-ig.

Zártkert tulajdonosok figyelem!
Ertesıt́ jü k a kedves bordá nyi zá rtkeret tulajdonosokat, hogy az ingatlan-nyilvá ntartá si tö rvé ny vé grehajtá sá ra kiadott rendeletben foglaltak szerint 2017.
december 31. napjá ig ké rhetik a zá rtkerti ingatlanok
tulajdonosai ingatlanuk mű velé s aló l kivett terü letké nt tö rté nő á tvezeté sé t. A zá rtkerti ingatlan mű velé s aló li kivoná sá ra irá nyuló eljá rá s dıj́mentes! Azonban fontos megjegyezni, ha az ingatlan-nyilvá ntartá sban az adott ingatlanon (zá rtkerten) nincs é pü let
feltü ntetve, akkor az é pü letfeltü nteté s miatt az eljá rá s má r nem dıj́mentes! Javasoljuk, hogy a ké relem
benyú jtá sá t megelő ző en elő zetesen tá jé kozó djanak
a meglé vő é s fel nem tü ntetett é pıt́mé ny eseté n Mó rahalom Vá ros Polgá rmesteri Hivatalá nak Epıt́é sü gyi
Ható sá gá ná l, a beé pıt́hető sé g mé rté ké t illető en. Ha
az ingatlan-nyilvá ntartá s adatai szerint az On ingatlana zá rtkert megjelö lé ssel van feltü ntetve é s a fent leıŕtak alapjá n az ingatlaná t kivonja mű velé s aló l, akkor az ingatlan kikerü l a Fö ldforgalmi tö rvé ny hatá lya
aló l, ıǵy egy esetleges adá své tel sorá n egyá ltalá n nem
kell az adá své teli szerző dé st kifü ggeszteni, tová bbá
az adá své tel rö gtö n vé gbe megy é s nem tart 4-8 hó napig. Amennyiben ké rdé se van az eljá rá ssal kapcsolatban, ké rjü k keresse dr. Csú cs Aron jegyző t (62/595551-es telefonszá mon), vagy a Csongrá d Megyei Kormá nyhivatal Mó rahalmi Já rá si Hivatalá n Fö ldhivatali
Osztá lyá t (62/681-380). Tová bbá a teljes cikk megtalá lható é s elolvasható a wwww.bordany.com-on .
KÉT INTERAKTÍV MŰSORRAL VÁRJÁK ÖNÖKET

Idén is ellátogat a B.I.K.E. Mikulás

ké rjü k a szü lő ket, hogy amennyiben gyermekü ket a
Té lapó á ltal megajá ndé kozni szeretné k, ú gy a Faluhá z kö nyvtá rá ban december 6-9-ig nyitvatartá si
idő ben leadni szıv́eskedjen az Onö k á ltal ö sszeá llı-́
tott ajá ndé kcsomagot. Ké rjü k a csomagot a gyermek
teljes nevé vel ellá tni. Erdeklő dni a programmal kapcsolatban a bikegyesulet@gmail.com e-mail cım
́ en
vagy 06-20-457-1115-ö s telefonszá mon lehet.
AJÁNDÉKOZZON SZÍNHÁZJEGYET KARÁCSONYRA

Csárdáskirálynő jövő februárban
2018. februá r 12-13-á n (hé tfő -kedd) 18 ó rá tó l kerü l bemutatá sra a Bordá nyi Szın
́ há zi Esté k keretein
belü l a Csá rdá skirá lynő ké t felvoná sban. A szerelmi
nagyoperettet a Pesti Mű vé sz Szın
́ há z hozza el a bordá nyi kö zö nsé gnek. A jegyek kapható k december 1tő l a Faluhá z ü gyfé lpultjá ná l, valamint december 3tó l az Adventi Hé tvé gé ken a Szent Istvá n té ren. Ajá ndé kozzon csalá dtagjainak vagy bará tainak kará csonyra felejthetetlen é lmé nyt! A belé pő ket 3000
Ft-os é s 2500 Ft-os jegyá rakon lehet megvá sá rolni.
Az é rvé nyes Bordá ny Ká rtyá val rendelkező lakosok
2700 Ft-os é s 2250 Ft-os á ron juthatnak hozzá .
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Hé
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Tejfö lö s zö ldsé ges daragaluska leves

2 Hamis
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Idén miket rejteget a Mikulás zsákja?
Kedves Anyuká k, Apuká k, Nagymamá k é s Nagypapá k! A Mikulá s idé n is ellá togat a Faluhá zba! Meleg teá val é s só s sü tivel vá runk Mindenkit december 9-é n
(szombaton) 14:30-tó l a bordá nyi Faluhá zban megrendezé sre kerü lő Mikulá s ü nnepsé gre! A gyerekek a
mű sor kezdete elő tt rajzolhatnak, kreatıv́kodhatnak.
A legszebb munká kat ajá ndé kokkal jutalmazzuk. 15
ó rá tó l az Oviszın
́ há z bemutatja „A hó ember é s a kiskutya” cım
́ ű interaktıv́ zené s mesejá té ká t. Az elő adá s
kö vető en 15:45-tő l „Já tszunk együ tt” cım
́ ű meseelő adá st tekinthetik meg vendé geink, majd a Té lapó á tadja az ajá ndé kcsomagokat a gyerekeknek kb. 16 ó rá tó l.
A rendezvé nyü nkö n való ré szvé tel ingyenes, á m arra
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Ingatlana, járműve, terménye vagy bármi más eladóvá vált, esetleg
hirdetni szeretné vállalkozását? Ne feledje - apróhirdetéseit 500 Ft
ellenében megjelentetjük és 1250 háztartásba jutattjuk el
Bordány legnépszerűbb heti és havi lapjában!
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