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AZ ÚJ TÉR LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT KIÁLLÍTÁSOKRA ÉS KISEBB RENDEZVÉNYEK MEGTARTÁSÁRA

A Kecskeversenyen véleményezhetjük az iskolaudvar terveit

Bordány Nagyközség Önkormányzatának megrendelésére a napokban elkészültek az iskolaudvar felújításának vázlattervei, amelyeket leghamarabb a szeptember 14-én megrendezendő Kecskeversenyen tekinthetnek meg az érdeklődők. A terveket Simó Anna és Ádász Flóra készítették, figyelembe véve az udvar adottságait, például a gyerekek kedvenc tartózkodási helyeit is. Külön figyelem irányult arra, hogy iskolánk művészeti iskola, így mindenképpen lehetőséget szeretnénk biztosítani az udvaron a különböző művészeti
ágak bemutatkozására, de a térnek alkalmasnak kell lennie kisebb szabadtéri rendezvények megrendezésére is. Nem utolsó
szempont, hogy az udvar ne legyen túlzsúfolt, a gyerekek mozgásigényét is figyelembe kell venni.
Tanács Gábor polgármester elmondta, noha az iskola fenntartási és működtetési feladatait teljes mértékben a Szegedi Tankerület vette át, azonban az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja a bordányi iskola fejlesztését. Már korábban együttgondolkodás kezdődött a Bordány Ifjúságáért Alapítvánnyal. A közös munkának köszönhetően valósulhatott meg a tankonyha, amelyet a tanévnyitón is megcsodálhattak a gyerekek. A belső terek, így a folyosók és tantermek felújítása mellett talán a legsürgetőbb probléma
az udvar portalanítása, komfortosítása. Az udvar rendbetételével kapcsolatosan korábban már a tankerület
vezetője is pozitívan nyilatkozott, azaz egy mintaértékű összefogással megkezdődhet a munka.
A tervek elkészíttetésének költségét az önkormányzat vállalta magára, az alapítványhoz befolyó támogatások, báli bevételek, és a szülői 1%-os adófelajánlások így teljes mértékben az udvar kialakítására fordíthatók. Minden bizonnyal szükség lesz további források bevonására is.
A polgármester az iskolaudvar terveivel kapcsolatosan szeretné folyamatosan kikérni a gyermek tanácsadó
testület, a diákönkormányzat és az ifjúsági önkormányzat, valamint a szülők véleményét is.
Az első nagy mustra azonban a Kecskeversenyen lesz, ahol a gyerekek, a pedagógusok, és a szülők is véleményezhetik majd a látványterveket. Ezen vélemények és ötletek felhasználásával készülhet el a következő
munkaanyag, amelyet már az előbb említett szervezetek hozzájárulásával véglegesítenek. A kiviteli tervek elkészítését követően kezdődhet meg a tudatos udvarfejlesztés, amelynek eredményeképpen, ha a megfelelő
forrás rendelkezésre áll, akkor egyből, ha nem akkor szakaszosan megépül, megszépül iskolánk udvara.

TOVÁBBI PADOK KERÜLNEK ELHELYEZÉSRE A TEMETŐBEN ÉS FELÚJÍTJÁK A VIZESBLOKKOKAT IS

Újabb urnafalak építéséről döntött a képviselő-testület
A temetkezési szokások megváltozása miatt egyre nagyobb igény van a hamvasztásos temetésekre. Ennek
következtében az urnafalak az elmúlt évek során szinte teljesen beteltek. A képviselő-testület döntött az
urnafal bővítéséről. A jelenlegi mellé mindkét irányba újabbakat építtetnének, amelyet a Magyar Falu program keretében pályázati forrásból valósítanának meg. Ugyancsak ebből a támogatásból a vizesblokk nyílászáróinak és szerelvényeinek cseréje, valamint új padok telepítése, és a ravatalozó hangtechnikai berendezésének fejlesztése valósulhatna
meg. A pályázati keretösszeg ötmillió forint, és amennyiben támogatásban részesül a település, önerő nélkül valósulhat meg a
fejlesztés. A pályázatok benyújtására 2019. augusztus 12. és
2019. szeptember 5. között volt lehetőség.

Tanévnyitó ünnepi szentmise - Veni Sancte- és táskaszentelés lesz szeptember 15-én vasárnap a 9.30 órakor kezdődő Szentmisén. Sok szeretettel várnak minden diákot, pedagógust, szülőt, nagyszülőt és minden
hívőt együtt imádkozni az elkezdődött tanévért, mindannyiuk szellemi, lelki és fizikai fejlődéséért.
SZEPTEMBER KÖZEPE A KIEGYENLÍTÉSI HATÁRIDŐ

Ne feledje a helyi adók befizetését

Felhívjuk az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók figyelmét, hogy az adófizetési kötelezettségükről
szóló értesítőket 2019. évtől elektronikus úton küldi
meg az önkormányzati adóhatóság. Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóknak minősülnek többek között a gazdasági társaságok, az egyéni vállalkozók, az
egyesületek, az alapítványok, a szövetkezetek és az
ügyvédi irodák. Kérjük, fokozottan figyeljék elektronikus tárhelyüket (ügyfélkapu, cégkapu)!
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a gépjárműadó és
a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, telekadó) második félévi összegének
fizetési határideje 2019. szeptember 16. Kérjük a tisztelt adózókat, adófizetési kötelezettségüknek határidőben szíveskedjenek eleget tenni! Polgármesteri Hivatal
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Időpont: 2019. szeptember 18-án 10 órától

Ünnepi szentmise a sikeres tanévért

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

Matuszka Erika
Cukorvirág kiállítás

TÁSKASZENTELÉS SZEPTEMBER 15-ÉN, VASÁRNAP

Egy hónapon át ingyenesen megtekinthető a régi ÖNO épületében.
Bővebb információt Gyurisné Papp Iréntől kérhet a 30/6255548-as szam
́ on

ÚJABB SZEMÉTGYŰJTÉST SZERVEZ A MAGYAR KÖZÚT sárnap 16.30-kor az ősz egyik rangadóján fogadják
Tegyük tisztábbá környezetünket Fodor Balázsék a megerősített és újra NB III-ba
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Jobb, ha el se dobod!” vágyó Makót. Dr. Tóth János csapata szeretné megcímű országos szemétgyűjtési programja 2019. szep- nehezíteni az ellenfél dolgát, ehhez azonban szüktember 20-án ismét várja az önkéntesek, csapatok, ba- ség lesz a szurkolók segítségére is, akiket ezúttal is
ráti társaságok, cégek és önkormányzatok csatlakozá- sok szeretettel várnak a mérkőzésre. A drukkerek
sát! Online 2019. szeptember 10-ig lehet jelentkezni, a már a mérkőzés kezdete előtt beszerezhetik támokövetkező linken keresztül: http://internet.kozut.hu/ gatói bérletüket, amellyel egészen 2020. júniusáig
szemetszedes/. A társaság minden csatlakozó számára léphetnek majd be a hazai találkozókra. A hétvégi
térítés nélkül kesztyűt, láthatósági mellényt és zsáko- program egyébként már szombaton megkezdődik,
kat biztosít, valamint gondoskodik az összegyűjtött hiszen előbb 10 órától idegenben lép pályára női
U19-es gárdánk Hódmezővásárhelyen, délután pehulladék maradéktalan elszállításáról is!
dig fiú U19-es labdarúgóink 15 órától az FK 1899 SzeINGYENES LELKI SEGÍTŐ BESZÉLGETÉS BORDÁNYBAN gedet fogadják. Vasárnap már 10 órakor megkezdőSegítségnyújtás csütörtökönként dik a mérkőzések sora. A Bordányi Focipályán női
Minden csütörtökön 10 és 12 óra között Hent Cecília felnőtt játékosaink a St. Mihály FC-vel meccselnek,
pszichológus, gyászfeldolgozás módszer specialista vár- ugyanebben az időpontban U17-eseink Dorozsmán
ja a tanácsot kérőket a Család és KarrierPONT-ban. A lépnek pályára. A szintén eddig száz százalékos teljeszakember által vezetett segítő beszélgetések ingye- sítménnyel kezdő és a tabellát is vezető Bordány II
nesek. Bővebb információ kérése és bejelentkezés sze- ezúttal a Szentes II vendége lesz vasárnap 14.30-kor.
mélyesen a Család és KarrierPONTban (Faluház - Park
Kedves bordányi mozgáskorlátozottak!
tér 1.); elektronikusan a https://www.facebook.com/
Szeptember 14-én a főzőnapon főzni fogunk, mincsakpontbordany/ oldalon és a csakpont@bordany.hu
denkit
szeretettel várunk! Árváné Zsuzsi és Zádoriné
Hé tfő H
emailen; telefonon a 62/588-516-os számon lehetséges. 04.25.
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