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Bordány	Nagyközség	O� nkormányzata	a	napokban	kapott	értesıt́ést	arról,	hogy	a	még	tavasz	folyamán	a	Bel-
ügyminisztériumhoz	benyújtott,	a	sportcsarnok	felújıt́ására	vonatkozó	pályázata	20	millió	forintos	támoga-
tásban	részesült.	Mint	arról	korábban	már	beszámoltunk	2014	nyarán	az	épület	felújıt́ása,	festése	valósult	
meg,	de	2018	tavaszán	másik	nyertes	forrásnak	köszönhetően	az	épület	nyıĺászárói	is	megújulnak.	„Már	több	
alkalommal	 próbáltunk	 támogatást	 szerezni	 a	 sportcsarnok	 felújítási	munkálataira,	 hiszen	mind	 a	 vizes-
blokkokra,	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.	Sze-
rencsére	a	sportcsarnokunk	jól	kihasznált,	a	sportprog-
ramok	mellett	az	utóbbi	időben	egyre	több	fontos	közös-
ségi	célú	eseménynek	is	helyt	tud	adni,	ezért	is	minden-
képpen	kiemelt	volt	ennek	az	épületnek	a	rekonstrukci-
ója.”	 –	mondta	 el	Tanács	Gábor	 a	 nagyközség	polgár-
mestere.	 A	 támogatásban	 részesıt́ ett	 projektnek	 kö-
szönhetően	a	küzdőtéren	is	több	változás	lesz.	Az	isko-
lai	testnevelőórák	könnyebb	megvalósıt́ása	érdekében	
a	félpályánál	egy	elválasztó	PVC	függöny	kerül	elhelyezésre.	I�gy	egyszerre	két	testnevelés	órát	is	meg	lehet	
tartani	úgy,	hogy	a	két	osztály	ne	zavarná	egymást,	de	esetlegesen	két	kisebb	létszámú	edzésre	is	sor	ke-
rülhet.	24	db	új	környezetbarát	és	energiatakarékos	LED	lámpa	is	elhelyezésre	kerül	a	csarnokban,	amely-
lyel	a	jelenlegi	fényviszonyok	jelentősen	javulni	fognak,	másrészt	költséghatékonyabban	lehet	majd	működ-
tetni	az	új	rendszert.	U� j	vonalazás,	a	parketta	csiszolása	és	lakkozása,	a	küzdőtér	újravonalazása	is	a	fejlesz-
tések	között	szerepel.	Az	öltözők	állapota	miatt	is	fontos,	hogy	nyert	a	pályázat.	Itt	a	vizesblokkok	teljes	fel-
újıt́ása,	csaptelepek	cseréje,	öltözőpadok	renoválása	és	festése	valósulhat	meg.	A	munkálatokra	a	2017/18-
as	tanév	végeztével,	a	tervek	szerint	2018	nyarán	kerül	sor.

TELJESEN	ÁTALAKJÁK	A	VIZESBLOKKOKAT	ÉS	ÚJ	TAKARÉKOS	LED	LÁMPÁKAT	 IS	FELSZERELNEK

Felújításokra	kerül	sor	a	sportcsarnokban			

bordányi	önkormányzat		
Bordány	Nagyközség	Önkormányzata	sikeresen	pá-
lyázott	a	Belügyminisztérium	szociális	célú	tüzelőa-
nyag	támogatására	kiírt	projektre.	A	BM	összesen	
2.276.475	 Ft	 támogatásban	 részesítette	 a	 telepü-
lést,	amelyből	239	erdei	köbméter	tűzifát	tudott	be-
szerezni	az	önkormányzat.	A	kiíró	által	nyújtott	tá-
mogatáshoz	 összesen	1.214.120	Ft	 önerővel	 járul	
hozzá	a	képviselő-testület	a	2017.	évi	költségvetés-
ből,	így	biztosítva	azt,	hogy	a	rászoruló	családoknak	
se	kelljen	télen	fáznia,	fagyoskodnia	otthonaikban.	
A	kérelmek	személyesen	már	folyamatosan	benyújt-

hatóak	a	Polgármesteri	Hivatalban	Gyémánt	Évánál,	valamint	előzetesen	letölthetőek	a	nagyközség	honlap-
járól,	a	www.bordany.com	(Polgármesteri	Hivatal/Nyomtatványok/Helyi	szociális	ellátások/Kérelem	rendkí-
vüli	 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.
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A parketta is újra lesz lakkozva és csíkozva 

MÁR	BEADHATÓAK	A	KÉRELMEK	A	SZOCIÁLIS	CÉLÚ	TÜZELŐANYAG	TÁMOGATÁSÁRA	A	HIVATALBAN

Tűzifával	tudja	segíteni	a	rászoruló	családok	életét	a



INGYENESEN	ÁTMINŐSÍTHETŐEK	A	ZÁRTKERTEK

Zártkert	tulajdonosok	figyelem!
E� rtesıt́jük	a	kedves	bordányi	zártkeret	tulajdonoso-
kat,	 hogy	 az	 ingatlan-nyilvántartási	 törvény	 végre-
hajtására	kiadott	rendeletben	foglaltak	szerint	2017.	
december	31.	napjáig	kérhetik	a	zártkerti	ingatlanok	
tulajdonosai	 ingatlanuk	művelés	alól	kivett	terület-
ként	történő	átvezetését.	A	zártkerti	ingatlan	műve-
lés	alóli	kivonására	irányuló	eljárás	dıj́mentes!	Azon-
ban	 fontos	megjegyezni,	 ha	 az	 ingatlan-nyilvántar-
tásban	az	adott	ingatlanon	(zártkerten)	nincs	épület	
feltüntetve,	akkor	az	épületfeltüntetés	miatt	az	eljá-
rás	már	nem	dıj́mentes!	Javasoljuk,	hogy	a	kérelem	
benyújtását	megelőzően	előzetesen	 tájékozódjanak	
a	meglévő	és	fel	nem	tüntetett	épıt́mény	esetén	Móra-
halom	 Város	 Polgármesteri	 Hivatalának	 E� pıt́ésügyi	
Hatóságánál,	 a	beépıt́hetőség	mértékét	 illetően.	Ha	
az	ingatlan-nyilvántartás	adatai	szerint	az	O� n	ingatla-
na	zártkert	megjelöléssel	van	feltüntetve	és	a	fent	le-
ıŕtak	alapján	az	ingatlanát	kivonja	művelés	alól,	ak-
kor	az	ingatlan	kikerül	a	Földforgalmi	törvény	hatálya	
alól,	ıǵy	egy	esetleges	adásvétel	során	egyáltalán	nem	
kell	az	adásvételi	szerződést	kifüggeszteni,	továbbá	
az	adásvétel	rögtön	végbe	megy	és	nem	tart	4-8	hóna-
pig.	Amennyiben	kérdése	van	az	eljárással	kapcsolat-
ban,	kérjük	keresse	dr.	Csúcs	A� ron	jegyzőt	(62/595-
551-es	telefonszámon),	vagy	a	Csongrád	Megyei	Kor-
mányhivatal	Mórahalmi	Járási	Hivatalán	Földhivatali	
Osztályát	(62/681-380).	Továbbá	a	teljes	cikk	megta-
lálható	és	elolvasható	a	wwww.bordany.com-on	.

KÉT	 INTERAKTÍV	 MŰSORRAL	 VÁRJÁK	 ÖNÖKET		

Idén	is	ellátogat	a	B.I.K.E.	Mikulás

Kedves	 Anyukák,	 Apukák,	 Nagymamák	 és	 Nagypa-
pák!	A	Mikulás	idén	is	ellátogat	a	Faluházba!	Meleg	te-
ával	és	sós	sütivel	várunk	Mindenkit	december	9-én	
(szombaton)	14:30-tól	a	bordányi	Faluházban	meg-
rendezésre	kerülő	Mikulás	ünnepségre!	A	gyerekek	a	
műsor	kezdete	előtt	rajzolhatnak,	kreatıv́kodhatnak.	
A	legszebb	munkákat	ajándékokkal	jutalmazzuk.	15	
órától	az	Oviszıńház	bemutatja	„A	hóember	és	a	kis-
kutya”	cıḿű	interaktıv́	zenés	mesejátékát.	Az	előadás	
követően	15:45-től	„Játszunk	együtt”	cıḿű	meseelőa-
dást	tekinthetik	meg	vendégeink,	majd	a	Télapó	átad-
ja	az	ajándékcsomagokat	a	gyerekeknek	kb.	16	órától.	
A	rendezvényünkön	való	részvétel	ingyenes,	ám	arra	
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kérjük	a	szülőket,	hogy	amennyiben	gyermeküket	a	
Télapó	által	megajándékozni	szeretnék,	úgy	a	Falu-
ház	 könyvtárában	 december	 6-9-ig	 nyitvatartási	
időben	leadni	szıv́eskedjen	az	O� nök	által	összeállı-́
tott	ajándékcsomagot.	Kérjük	a	csomagot	a	gyermek	
teljes	nevével	ellátni.	E� rdeklődni	a	programmal	kap-
csolatban	a	bikegyesulet@gmail.com	e-mail	cıḿen	
vagy	06-20-457-1115-ös	telefonszámon	lehet.

AJÁNDÉKOZZON	SZÍNHÁZJEGYET	KARÁCSONYRA

Csárdáskirálynő	jövő	februárban
2018.	február	12-13-án	(hétfő-kedd)	18	órától	ke-
rül	bemutatásra	a	Bordányi	Szıńházi	Esték	keretein	
belül	a	Csárdáskirálynő	két	felvonásban.	A	szerelmi	
nagyoperettet	a	Pesti	Művész	Szıńház	hozza	el	a	bor-
dányi	közönségnek.	A	jegyek	kaphatók	december	1-
től	a	Faluház	ügyfélpultjánál,	valamint	december	3-
tól	az	Adventi	Hétvégéken	a	Szent	István	téren.	Aján-
dékozzon	 családtagjainak	 vagy	 barátainak	 kará-
csonyra	 felejthetetlen	 élményt!	 A	 belépőket	 3000	
Ft-os	és	2500	Ft-os	jegyárakon	lehet	megvásárolni.	
Az	érvényes	Bordány	Kártyával	rendelkező	lakosok	
2700	Ft-os	és	2250	Ft-os	áron	juthatnak	hozzá.
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Sertésborda	kukoricalisztes	bundában	
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mányhivatal	Mórahalmi	Járási	Hivatalán	Földhivatali	
Osztályát	(62/681-380).	Továbbá	a	teljes	cikk	megta-
lálható	és	elolvasható	a	wwww.bordany.com-on	.

KÉT	 INTERAKTÍV	 MŰSORRAL	 VÁRJÁK	 ÖNÖKET		

Idén	is	ellátogat	a	B.I.K.E.	Mikulás

Kedves	 Anyukák,	 Apukák,	 Nagymamák	 és	 Nagypa-
pák!	A	Mikulás	idén	is	ellátogat	a	Faluházba!	Meleg	te-
ával	és	sós	sütivel	várunk	Mindenkit	december	9-én	
(szombaton)	14:30-tól	a	bordányi	Faluházban	meg-
rendezésre	kerülő	Mikulás	ünnepségre!	A	gyerekek	a	
műsor	kezdete	előtt	rajzolhatnak,	kreatıv́kodhatnak.	
A	legszebb	munkákat	ajándékokkal	jutalmazzuk.	15	
órától	az	Oviszıńház	bemutatja	„A	hóember	és	a	kis-
kutya”	cıḿű	interaktıv́	zenés	mesejátékát.	Az	előadás	
követően	15:45-től	„Játszunk	együtt”	cıḿű	meseelőa-
dást	tekinthetik	meg	vendégeink,	majd	a	Télapó	átad-
ja	az	ajándékcsomagokat	a	gyerekeknek	kb.	16	órától.	
A	rendezvényünkön	való	részvétel	ingyenes,	ám	arra	

Idén miket rejteget a Mikulás zsákja?
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