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HA TÁMOGATNI SZERETNÉ A FEJLESZTÉST, AZT AZ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁN KERESZTÜL TEHETI MEG

Sok pozitív vélemény érkezett az iskolaudvar terveihez
Mint arról már korábban is beszámoltunk, Bordány Nagyközség Önkormányzatának megrendelésére szeptember elejére elkészültek az iskolaudvar felújításának vázlattervei, amelyeket a kecskeversenyen tekinthettek
meg az érdeklődők. A terveket Simó Anna és Ádász Flóra készítették, figyelembe véve az udvar adottságait. A
tervek rajzolásánál kiemelt szempont volt,
hogy az udvar ne legyen túlzsúfolt, a gyerekek
mozgásigényét is ki tudja elégíteni. Külön figyelem irányult arra, hogy iskolánk művészeti
iskola, így lehetőség legyen az udvaron a különböző művészeti ágak bemutatkozására. A
terület alkalmassá válik kisebb szabadtéri rendezvények megrendezésére is.
A tervekről a kecskeversenyen résztvevők véleményt mondhattak. Rengeteg pozitív viszszajelzés érkezett. A gyerekek közül többen hitetlenkedtek, azaz elképzelni sem tudják, hogy
ilyen szép udvaruk lehet. A hónap során a tervezők bevonásával folytatódik majd a véleményezés. Tanács Gábor polgármester elmondta, noha az iskola
fenntartási és működtetési feladatait teljes mértékben a Szegedi Tankerület vette át, az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja a bordányi iskola fejlesztését. A Bordány Ifjúságáért Alapítvány és az iskolát működtető
tankerület is maximálisan a fejlesztés mellé állt. Jelenleg pályázati forrást keresnek, melyből a remények
szerint minél előbb meg tud valósulni a gyerekek és a pedagógusok közös álma. A polgármester szeretne még
pár egyeztetést lefolytatni elsősorban a gyerekekkel, hiszen - mint mondta - ez a projekt róluk szól. A beérkezett további javaslatok, ötletek természetesen beépítésre kerülnek a koncepcióba. Ezt követően megkezdődik a kiviteli tervek elkészítése, ezután a végleges költségvetés is rendelkezésre állhat majd.
Az iskolaudvar fejlesztéséhez az önkormányzat senkitől nem kér pénzt, ha valaki szeretné támogatni az elképzeléseket, azt az iskola alapítványán keresztül teheti meg vagy az adójuk 1%-ának felajánlásával
(adószám: 18461637-1-06), vagy közvetlenül a Bordány Ifjúságáért Alapítvány bankszámlaszámára való
utalással (57600022-10051148).

ÚJABB PÁLYÁZAT KERETÉBEN A HUNYADI TÉRRE ÉS AZ ALKOTMÁNY TÉRRE TERVEZTÉK A BERUHÁZÁST

Kültéri fitneszparkokkal erősít nagyközségünk
Még 2016-ban nyújtott be pályázatot önkormányzatunk a Nemzeti Sportközpontokhoz két kondipark kialakítására, az egyiket a Hunyadi térre, a másik a Deák térre tervezve. Utóbbihoz egy 200 méteres rekortán futópálya
is kapcsolódna. A pályázatok elbírálása folyamatos, eddig sem az elutasításról, sem a támogatásról nem kapott
az önkormányzat értesítést, tehát reménykedünk. Időközben a Leader pályázatok keretében is lehetőség nyílt szabadidős fejlesztésekre, így újabb pályázat készült el. Mivel a korábbi pályázatból - ha sikerül támogatást kapnunk
- valószínűleg csak az egyik helyszínen épülhet meg a kültéri fitneszpark, az
új pályázatban a Hunyadi térre és az Alkotmány térre tervezték a beruházásokat. Tehát, ha mindkét pályázat megvalósul, akkor a Hunyadi téren, az Alkotmány téren és a Deák téren is lehetőség nyílik majd izmaink fejlesztésére, átmozgatására. A most megpályázandó kondiparkok kialakítása lehetővé teszi, hogy ott akár egy osztály tornaórája is elvégezhető legyen. Eszközkialakítása ideális korosztálytól függetlenül minden izomcsoport átmozgatására, így mindenkinek ajánljuk. Ráadásul egyszerűen színesíthetők az
edzésgyakorlatok a különböző edzéseszközök, mint például a TRX, kettlebell vagy a medicinlabda bevonásával.
Jó hír, hogy egyszerre akár 20 ember is sportolhat a kondieszközökön 1:1 pihenőidővel.

INGYENES JOGI, MUNKAÜGYI ÉS HR TANÁCSADÁS

Új szolgáltatások a CSAKPONT-ban
A Jogi, Munkaügyi és HR tanácsadás szerdánként 15-17
óráig, a Pszichológiai tanácsadás csütörtökönként 10-12
óráig vehető igénybe. Bejelentkezés szükséges! Információ és bejelentkezés: személyesen a CSAKPONT-ban (Faluház); elektronikusan a csakpont@bordany.hu-n vagy
a www.facebook.com/csakpontbordany/ oldalon; telefonon a 62/588-516-os számon lehetséges.
Mindenszentekre
csokros krizantém kapható.
Hé tfő
Érdeklődni: Takács Gyuláné
6795 Bordány, Petőfi u. 80., Tel.: 30/357-6459

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
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Hogyan tanulj jól? Segítünk!

Ingyenes élménydús tanulástechnika csoport indul középiskolások számára Bordányban a Faluházban. A tanfolyam során a résztvevő diákok elsajátíthatják hogyan
növelhetik a tanulási motivációt, hogyan csökkenthetik a teljesítményszorongást, megismerhetnek figyelemés memóriafejlesztő stratégiákat, valamint jegyzetkészítési és lényegkiemelési praktikákat, a tantárgyak
megtanulásához szükséges fortélyokat. A módszerek
elsajátításával és alkalmazásával hozzájárulhatnak a di-

Judit: 06 30/338 1647
Évi: 06 30/197 9135

NOVEMBER 5-IG JELENTKEZHETNEK A PÁLYÁZÓK

Mindenszentekre
krizantémrendelést felveszek.
Érdeklődni: Csonka Józsefné
6795 Bordány, Teréz u. 36., Tel.: 30/292-9419

Eladási szándékát kérjük
előre jelezze a védőnőknél!

Hé tfő

2019.10.26. (szombat) 9-12 óráig, Bordányi Faluház Nagyterme

Helyi önkormányzati választások

2019. október 13-án, vasárnap került sor a 2019. évi
önkormányzati választásokra, így településünkön is polgármestert, képviselőket választhattak a szavazópolgárok, akik mindezeken túl a megyei listára is leadhatták
voksaikat. A 2681 fő névjegyzékben szereplő választópolgárból összesen 949 fő jelent meg az urnák előtt,
ami összesen 35,4%-os részvételi arányt jelent. A polgármesterre leadott szavazatok száma 949 volt, amelyből 10 volt az érvénytelen szavazatok száma. A választópolgárok ismételten Tanács Gábornak adtak megbízatást, így 2019 és 2024 között ő tölti be ezt a tisztséget
nagyközségünkben.
A képviselő-testület tagjaira leadott voksok száma is
megegyezik a polgármesterre leadott szavazatok számával, azaz itt is összesen 949 szavazólap került az urnákba. Az érvénytelen lapok száma itt 42 db volt. Bordány
Nagyközség új képviselő-testülete: Kiss-Patik Péter, Szilágyiné Tari Gyöngyi, Dr. Juhász Anikó, Kálmán Lénárd,
Frankné Varga Katalin, Fodor Csaba.

ákok, hogy rövidebb idő alatt mélyebb és tartósabb
tudásra tegyenek szert, ezáltal eredményesebbek
lehessenek. A foglalkozások szombatonként zajlanak 9.00-12.30 óráig. Időpontok: 2019. november
9., 16., 23., 30. Bővebb információ és jelentkezés: Faluház - Bordány, Park tér 1., Tel.: +36 30/907-3654.

BABARUHA ÉS JÁTÉK BÖRZE

NYERT AZ ÖSSZEFOGÁS BORDÁNYÉRT CSAPATA

raguleves

IDŐJÓS

Csütörtök

Hétfő

Kedd

Szerda

23°C
10°C

24°C
11°C

24°C
13°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Péntek

Szombat

Vasárnap

25°C
12°C

24°C
11°C

24°C
11°C

23°C
10°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Bordányi Hírek | 2

