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A 2018-19-ES TANÉVBEN HARMINCEGY GYERMEK ÜLHETETT BE ELSŐ ALKALOMMAL AZ ISKOLAPADBA

Megkezdődött az új tanítási év a bordányi iskolában
Szeptember 3-án hétfőn reggel nyolc órakor hivatalosan is megkezdődött az új tanév az Ádám Jenő Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. A Szegedi Tankerülethez tartozó közoktatási intézményben 244 diák kezdte meg tanulmányait, összesen 12 évfolyamon tanulnak majd a bordányi nebulók.
Az épület energetikai korszerűsítése még folyamatban van, jelenleg már csak a külső
homlokzat szigetelésének javításán dolgoznak a szakemberek, a belső munkákkal sikerült időben végezniük, így semmi akadálya
nem volt annak, hogy megkezdődhessen a
tanítás az épületegyüttesben. Jelenleg a műszaki átadás során észlelt hibák javításával
foglalkozik a kivitelező.
Bordány Nagyközség Önkormányzata összesen közel 105 millió forint pályázati pénzt költött a korszerűsítésre. Új nyílászárók kerülAz új diákok is készültek a tanévnyitóra
tek beépítésre, és az idei télen már környezetbarát, energiatakarékos kazánokkal valósulhat meg a fűtés. A Bem utcai épületre is napelemek kerültek, így
az egész épület energiaszükségletét fedezni tudják a napenergia hasznosításával. A teljes épület további födém és homlokzat szigetelést kapott, így a jelenleginél közel 30%-kal kevesebb energiát használnak majd el a
fűtésre, illetve nyáron is nehezebben melegszik majd fel az épület.
A sportcsarnokot ebben a hónapban még nem tudják használni a diákok, ott ugyanis az energetikai felújítás
mellett plusz forrásból további fejlesztéseket valósít meg az önkormányzat. A küzdőteret elválasztó függöny
már beépítésre került, jelenleg a vizesblokkok felújításán dolgozik a nyertes kivitelező.
A LEGTÖBB SZAVAZATOKAT KAPOTT FOTÓK ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL LESZNEK JUTALMAZVA

„Én és az olvasás” címmel fotópályázatot hirdet a könyvtár
A bordányi Faluház és Könyvtár fotópályázatot hirdet „Én és az olvasás” címmel.
Ha van egy képed arról, ahogy valamelyik
szeretted, barátod vagy ismerősöd éppen a
könyvébe mélyedve belefeledkezik az olvasás élményeibe, a gyermekeinek olvas, vagy
éppen az egyik gyerkőc bújja a meséket, ne
habozz! Küldd el az általad készített fotót a
konyvtar@bordany.hu e-mail címre, vagy
hozd be személyesen a könyvtárba. A fényképek készülhetnek fényképezőgéppel, telefonnal, vagy akár tablettel is. A jelentkezés
feltétele, hogy regisztrált olvasó légy a
könyvtárban és rendelkezz érvényes olvaEgy nagyon izgalmas könyv 3D-ben
sójeggyel. A fotópályázat 2018. szeptember
4-től szeptember 30-ig tart. Ezután pedig megkezdődik a közönségszavazás, amely 2 hétig tart a Faluház és
Könyvtár Facebook oldalán. Az eredményhirdetés október 16-án 18:00-kor lesz a könyvtárban. A beküldött
képeket kiállítjuk, a legjobb fotókat készítők pedig értékes nyereményekkel gazdagodnak. A pályázók hozzájárulnak, hogy az általuk készített fotókat könyvtárunk szabadon felhasználhassa.

TEGYÜNK EGYÜTT KÖRNYEZETÜK MEGÓVÁSÁÉRT es meccsre ugyenebben a párosításban 14:30-tól
Zöldhulladék szállítás időpontjai kerül sor a Kertész utcában). Pénteken U14-es labdarúgóink 15:30-tól Hódmezővásárhelyen mecsselnek és kezdik meg a 2018/19-es szezont. Szombaton női U18-as gárdán 10 órakor Mindszenten játszik, de vasárnapra is marad három hazai bajnoki
mérkőzés. A sort 10 órakor női felnőtt együttesünk
kezdi, ők a Maros-menti UFC-t fogadják, 13 órától
U17-es találkozóra a Domaszék érkezik, míg 16:30tól a Bordány II szomszédvári rangadón a Zákányszéket fogadja. Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!!

VASÁRNAP KEZD A NŐI FELNŐTT ÉS A FIÚ U17

Az UTC ellen idegenben játszunk

Gépjármű- és helyi adók befizetése
Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy a gépjárműadó és a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, telekadó) második
félévi összegének fizetési határideje szeptember 17.
Kérjük a tisztelt adózókat, adófizetési kötelezettségüknek határidőben szíveskedjenek eleget tenni!
Kedves bordányi mozgáskorlátozottak!
Szeptember 8-án a főzőnapon főzni fogunk, mindenkit
szeretettel várunk! Árváné Zsuzsi és Zádoriné
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Szünetben a megye I-es csapatunk
Egyelőre még nem sikerült az első bajnoki pontokat
megszereznie Dr. Tóth János tanítványainak, megye Ies csapatunk a Csongrád elleni hazai vereséget követően ezúttal az UTC ellen játszik szombaton 16:30-tól (U19-

Tésztás, sajtos csirkemell

Az edző: Gut Gabi
Időpont: csütörtökönként 17 órától
Helyszín és bővebb információ a bordányi Faluházban

Egyre többen teszik ki a házak elé a komposztálható
hulladék szállítására alkalmas biológiailag lebomló
zsákokban a ház körül felgyülemlett zöldhulladékot.
Sajnos még mindig vannak azonban olyan lakók, akik a
kukába teszik a ház körül levágott füvet, gallyakat. Ha
ennek az az oka, hogy nincs zsák, amibe szétválogathatnák a komposztálható hulladékot, az akár a Faluház,
akár a Polgármesteri Hivatal információs pultjánál is
átvehetik! A 2018-as év végéig Bordányban az alábbi
napokon szervez zöldhulladék begyűjtést a közszolgáltató: szeptember 18; október 2, 16, 30; november
13, 27; és december 18. A zsákba vágott füvet, virágot,
falevelet, lágyszárú növényeket, kezeletlen kéregdarabokat, a háztartásban keletkezett konyhai és élelmiszer maradékot, fűrészport, faforgácsot, száraz szalmát lehet elhelyezni. Ugyancsak a zsákba kerülhetnek a
zöldség- és gyümölcs maradványok, a kávézacc, tealevelek, tojáshéj és egyéb növényi származékok is.
Maximum 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű kötegekben,
kévébe kötve kell kihelyezni a gallyakat, faágakat fanyesedékeket, amelyből egy alkalommal maximum
0,5 köbméternyit szállítanak majd el a ház elől. Természetesen a begyűjtött hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Fontos információ,
hogy a szelektív (korábbi nevén sárga zsákos) hulladék gyűjtésére minden páratlan hét keddjén kerül sor.

TEGYEN ELEGET ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK

Dél-alföldi mozgolódó
Ingyenes alakformáló torna

„Itt van az ősz, itt van újra”
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