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Az	önkormányzat	dolgozói	felújították	településünk	hirdetőtábláit						
KÉRJÜK	ÖNÖKET,	HOGY	HIRDETMÉNYEIKET	KIZÁRÓLAG	RAJZSZÖGEKKEL	FÜGGESSZÉK	KI	A	TÁBLÁRA		

Tél	végén,	tavasszal	már	kezdődhet	is	a	beruházás				
NYERT	A	MULTIFUNKCIONÁLIS	OVI-SPORT	PÁLYA	KIALAKÍTÁSÁRA	BENYÚJTOTT	BORDÁNYI	PÁLYÁZAT			

Az	elmúlt	napokban	érkezett	meg	az	önkormányzathoz	az	Ovi-Sport	Alapítványhoz	benyújtott	települési	pá-
lyázat	pozitív	elbírálásáról	szóló	tájékoztató.	Újabb	örömteli	hír	ez	nagyközségünk	életében,	hiszen	az	óvoda-	
és	bölcsőde	fejlesztéshez	kapcsolódóan	így	egy	teljesen	komplex	beruházás	fog	megvalósulni	a	Rákóczi	utcai	
intézményben.	Mint	arról	korábban	be-
számoltunk	a	projekt	keretében	egy	6×	
12	méteres	multifunkcionális	műfüves	
pálya	 kerülhet	 kialakításra	 az	 Apraja-
falva	Óvoda	és	Bölcsőde	udvarán,	ahol	
az	 óvodások	 számos	 labdajáték	 (kézi-
labda,	 labdarúgás,	 kosárlabda,	 tenisz,	
lábtenisz,	röplabda,	tollaslabda)	alapja-
it	sajátíthatják	majd	el,	ezzel	is	hozzájá-
rulva	ahhoz,	hogy	minél	többen	kezdje-
nek	el	sportolni	településen.	A	pálya	a	
sportágak	kipróbálásán	 túl	egyébiránt	
olyan	ügyességi	játékok	gyakorlására	is	
alkalmas,	melyeket	a	hallás-	és	látássé-
rült	gyermekeknek	találtak	ki.	Az	Ovi-
Foci	Program	fő	célja,	hogy	az	óvodások	
sportágspecifikus	 oktatási	 programját	
az	óvónők	egy	önálló	képzés	keretén	belül	elsajátítsák	és	a	gyermekeket	ez	alapján,	óvodai	keretek	között	ok-
tassák.	Másfelől,	hogy	az	ehhez	szükséges	sportinfrastrukturális	beruházások	során	speciális	ovifoci	sport-
pályák	létesüljenek	az	ország	minden	óvodájában,	annak	érdekében,	hogy	a	képzés	sportfunkcionális	feltéte-
lei	intézményi	kereteken	belül	adottak	legyenek,	ne	kelljen	a	szülőknek	a	gyermekeiket	külön,	többletköltsé-
get	vállalva	sportoltatni.	A	beruházás	összköltsége	megközelíti	a	13	millió	forintot,	amelyhez	harminc	száza-
lék	önerőt	kell	biztosítania	az	önkormányzatnak,	erről	már	korábban	meg	is	született	a	döntés.	A	támogatási	
szerződés	megérkezett,	ennek	aláírása	után	tél	végén,	a	tavasz	kezdetén	megkezdődhet	a	munka.	A	fejlesztés	
tervezett	megvalósítására	2018.	június	30-ig	sor	kerülhet,	így	ezt	követően	birtokba	is	vehetik	a	gyerkőcök	az	
új	bordányi	létesítményt,	ami	remek	lehetőségeket	biztosít	majd	a	sport	korai	megszerettetésére.

Szolgálatban	az	új	táblák
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Hamarosan	óvodánk	is	büszkélkedhet	egy	sportpályával	

Bordány	Nagyközség	Önkormányzatának	saját	kivitelezésben,	a	település-
üzemeltetési	és	karbantartó	csoport	munkatársai	jóvoltából	helyezett	ki	új	
hirdetőtáblákat	a	korábbiak	helyére.	A	lakosok	nagy	része	még	most	is	szí-
vesen	hirdeti	terményeit,	különféle	jószágait,	feleslegessé	vált	holmijait,	gaz-
dasági	illetve	műszaki	eszközeit	a	fatáblákon.	A	régiek	egyrészt	a	haszná-
lattól,	másrészt	a	folyamatos	rongálásoktól	váltak	szinte	teljesen	használha-
tatlanná,	ezért	szükségessé	vált	azok	cseréje.	Az	új	táblákat	az	önkormány-
zat	munkatársai	készítették	el	a	régi	táblák	még	használható	elemeinek	új-
rahasznosításával	és	azokat	a	múlthét	végén	már	ki	is	helyezték	a	közterü-
letekre.	Arra	kérjük	a	hirdetőket,	hogy	a	hirdetéseiket	kizárólag	rajzszöggel	
rögzítsék	a	fa	táblákra,	mellőzve	a	különféle	ragasztók	és	szögek	használa-
tát,	ezzel	is	megóvva	azt	a	külső	sérelmi	tényezőktől.	Ha	esetlegesen	látja,	
hogy	bizonyos	személyek	megrongálták	azt,	kérjük	azonnal	jelentse	a	me-
zőőröknek	vagy	a	körzeti	megbízottnak.
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Megszűnt	a	Víziközmű	Társulat
A	Forrás-IV.	Beruházó	Víziközmű	Társulat	küldöttgyű-
lése	2017.	 szeptember	20-án	megállapította,	 hogy	a	
Társulat	végrehajtotta	közcélú	feladatait	és	döntött	az	
elszámolási	eljárás	megkezdéséről.	Az	elszámoló	bi-
zottság	a	jogszabályban	előírt	feladatait	2017.	decem-
ber	 elejére	 elvégezte	 és	 a	 záró	 küldöttgyűlést	 2017.	
december	12-re	hívta	össze.	A	küldöttgyűlés	elfogadta	
a	záró	beszámolót,	valamint	befejezetté	nyilvánította	
az	elszámolási	eljárást.	A	benyújtott	dokumentumok	
alapján	a	Szegedi	Törvényszék	Cégbírósága	2018.	ja-
nuár	26-i	hatállyal	elrendelte	a	Társulat	cégjegyzékből	
való	 törlését.	 A	 széleskörű	 együttműködés	 minden	
résztvevőjének	köszönetet	mondok.								Maróti	Mihály

Jelmezekbe	bújnak	az	iskolások
Az	iskolai	farsang	február	9-én	délután	14-kor	kezdő-
dik,	ahova	sok	szeretettel	várják	az	érdeklődő	szülő-
ket,	családokat!	A	farsang	programja:	13-14-ig	tombo-
la	árusítás	a	11-es	teremben,	majd	ezután	a	tornate-
remben.	13:30-tól	gyülekező:	a	jelmezesek	az	öltözők-
ben	/alsósok	a	tornaterem	öltözőiben,	felsősök	a	12-es	
teremben	/a	többiek	a	tornateremben.	Ruhatárnak	a	
13-as	termet	használják.	Ezt	követi	a	jelmezesek	felvo-
nulása,	bemutatkozása,	a	zsűri	pontozása.	Amíg	a	zsű-
ri	döntéshozatalra	elvonul,	az	iskola	táncosai	rövid	be-
mutatót	 tartanak	 Békési	 Annamária	 irányításával.	
Eredményhirdetés,	jutalmak	átadása	a	tornateremben	
történik.	Mindenki	átvonul	az	iskolába,	ahol	a	folyosón	
kezdődik	a	suli	buli.	A	program	az	alsós	tanulóknak	17	
óráig	tart,	szülői	felügyelettel	18-ig,	felsősök	19:30-ig	
maradhatnak.	A	tombolához,	jelmezesek	jutalmazásá-
hoz	a	felajánlásokat	február	9-ig	szeretettel	fogadjuk	
az	iskola	titkárságán,	naponta	7:30-tól	16:00-ig.	Minde-
zekért	előre	is	köszönet	az	adományozóknak.

Jótékonysági	bál	az	óvodásokért

Szeretettel	meghívják	Önt	és	kedves	Családját	a	bordá-
nyi	Apraja-falva	Óvoda	és	Bölcsőde	által	szervezett	jó-
tékonysági	estre,	amely	2018.	február	17-én	(szomba-
ton)	a	Sportcsarnokban	kerül	megrendezésre.	Belépő-
jegy	ára:	3800	Ft/fő,	illetve	gyerekeknek	1500	Ft/fő,	
amely	a	svédasztalos	vacsorát	is	tartalmazza.	Tombola	
felajánlásokat	örömmel	fogadnak!	Vendégek	fogadása	
este	hat	és	hét	óra	között	várható.	A	zenéről	a	Rácz-
band	zenekar	gondoskodik.	Jegyek	az	óvodában	elővé-
telben	legkésőbb	február	14-ig	megvásárolhatóak.

Lelkesen	küzdöttek	az	U9-esek	

U9-es	korosztályunk	8.	helyen	végzett	a	Start	2018	
Kupa	hétvégi	tornáján	Bordányban!	Nagyon	kicsin	
múlt	a	jobb	helyezések	elérése,	ennek	ellenére	büsz-
kék	lehetünk	Kis	Levente	tanítványaira,	hiszen	so-
kaknak	ez	volt	az	első	ilyen	jellegű	megmérettetése!	
Ezúttal	a	legeredményesebb	hazai	játékosnak	Tari	
Andrást	választották.	Február	3-án	(szombaton)	9	
órától	 az	 U19-es	 korosztály	 csapatai	 mérkőznek	
meg	a	sportcsarnokban.	Jöjjön	el	és	szurkoljon	Ön	is	
kedvenc	csapatának.	Hajrá	Bordány!	Hajrá	BSK!
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