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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

JELENLEG AZ ÚJ ÉPÜLETSZÁRNY BELSŐ MUNKÁLATAIT VÉGZIK A KIVITELEZŐ CÉG MUNKATÁRSAI

Tavasszal befejeződik az óvoda és bölcsőde bővítése
A külső munkálatok nagy részével már elkészültek a kivitelező cég munkatársai az Apraja-Falva Óvoda és
Bölcsőde bővítése és fejlesztése kapcsán, jelenleg a téli, hidegebb időszakban a belső munkálatok zajlanak az
épületben. Bordány Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatának köszönhetően két új, korszerű csoportszobával bővül az épület a Benke Gedeon utcai
oldalon, így a következő nevelési évtől hosszú
idő után újra egy intézményben lehetnek a gyermekek a legkisebbektől a legnagyobbakig. Az
épület külső része már javarészt elkészült, a
szakemberek ezen szárny tetőszerkezetével, a
falak vakolásával, a külső festéssel még a tavalyi év végén végeztek. Most az épület belsejében zajló fűtéshez és gépészethez kapcsolódó
munkálatok folynak. A százötvenmillió forintból megvalósuló fejlesztés másik fontos eleme
a bölcsődei konyha bővítése. Ez az épületrész a
Rákóczi utcai oldalon került kialakításra, a korábbi konyhai rész jelentős mértékű bővítéséKívülről már elkészült az új épületszárny
vel. Itt is a gépészeti és egyéb belső munkálatok
vannak soron, a külső rész már szinte itt is elnyerte végleges formáját. A megnyert támogatásnak köszönhetően eszközbeszerzésre is lehetőség nyílik, így a konyhatechnikai eszközök és a csoportszobai bútorok beszerzése mind-mind a projekt keretében kerülnek megvásárlásra. Vannak még folyamatban lévő engedélyeztetési és tervezési munkálatok az áramfejlesztés kapcsán, de ezek is várhatóan heteken belül megoldódnak, így hamarosan a konyhatechnikai eszközök tesztüzeme is elindulhat az intézményben. „Az elmúlt időszak egyik legfontosabb fejlesztése, hogy bővíteni tudjuk az óvodánkat és bölcsődénket. Szerencsés helyzetben
vagyunk, hiszen a gyermeklétszám növekedése miatt már régóta indokolt ez a fejlesztés Bordányban. Eddig is
egy nagyon jól működő és szép óvodánk és bölcsödénk volt, de a jövőben még komfortosabb körülmények között
érezhetik majd magukat a gyerekek és ezáltal a kisgyermekes családok nagyközségünkben” – mondta el Tanács
Gábor polgármester.
EZ ALKALOMMAL KÉTFELVONÁSOS SZÓRAKOZTATÓ VÍGJÁTÉKKAL KÉSZÜL A PESTI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ

2019-ben is folytatódnak a Bordányi Színházi Esték
Korlátozott számban jegyek még megvásárolhatóak a 2019. február 19-én (kedden) és 20-án (szerdán) 18
órától bemutatásra kerülő Kaviár és lencse című szórakoztató vígjátékra a Pesti Művész Színház előadásában. A
darab a gyors meggazdagodás lehetőségéről, a szegénység helyzeteiről és a páratlan emberi leleményességről szól. A főbb szerepekben Egyházi Géza, Fogarassy Bernadett, Borbáth Ottília,
Fritz Éva, Harsányi Gábor, Bodrogi Attila, Várkonyi András, Csengeri Attila, Czető Roland, Sáfár Anikó, Hajnal János, Kelemen
Ákos, és Benedek Gyula látható majd a bordányi deszkákon. A
belépőket 3000 Ft-os és 2500 Ft-os jegyárakon lehet megvásárolni a Faluház ügyfélpultjánál. Az érvényes BordányKártyával
rendelkező lakosok maximum öt jegyet vásárolhatnak 10% kedvezménnyel, így ők a drágább tikettekhez 2700 Ft-os áron, míg
az olcsóbb belépőkhöz 2250 Ft-os áron juthatnak hozzá. Bővebb információ kérhető személyesen a Faluház ügyfélpultjánál, vagy telefonon a 62/588-516-os vagy a +36
30/965-0771-es telefonszámon. Találkozzunk a színházi estéken!

ALKOTÁSAITOK KÖNYVTÁRUNKAT DÍSZÍTIK MAJD Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

A Faluház farsangi rajzpályázata

Kedves Gyerekek! A Faluház és Könyvtár rajpályázatot
hirdet a farsangi időszak jegyében. A rajzpályázat témája: „Itt a Farsang, áll a bál”. Ami eszetekbe jut a farsangról rajzoljátok vagy fessétek le, majd 2019. február 8-ig juttassátok el a Faluház infópultjához. A rajzokat három kategóriában várjuk tőletek: óvodás, iskola
alsós és iskola felsős kategóriákban. Műveitek hátuljára kérjük feltüntetni a neveteket, osztályotokat. A rajzokat hozzáértő zsűri fogja értékelni, majd a Faluházban február 15-én pénteken díjazza a kategóriák első
három helyezettjét. A rajzok a könyvtárban kerülnek
majd kiállításra. Rajzra fel!
ADJON VÉRT ÉS SEGÍTSEN HÁROM EMBERI ÉLETEN
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Január végén újabb Retro véradás

1 Csontleves

Hetedik alkalommal szervez Retro véradást a Bordányi Faluház a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetével közösen. 2019. január 30-án, szerdán a Faluházba várják a segíteni vágyókat. Véradó lehet minden 1865 év közötti, több mint 50 kilogramm súlyú, egészséges ember. A szervezők kérik a véradókat, hogy személyi igazolványukat, TAJ- és lakcímkártyájukat vigyék
magukkal.
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Január 27-én az U17 következik
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A TISZA-PARTI ÉS AZ ADA NYERTE A HÉTVÉGI KUPÁT

Szombaton az U13-as csapatok küzdelmével folytatódott a Start 2019 Kupa Bordányban. Az ezúttal hatcsapatos viadalt körmérkőzéses formában bonyolították
le a szervezők. A tornán Ruzsa KSE, a Tisza-parti Sze-
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Zöldbabfőzelék Stefánia
vagdalttal, müzli szelet

Sok szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket a bordányi
Család és KarrierPont ünnepélyes megnyitójára január 25-én,
pénteken 16.00 órára a Faluházba: szolgáltatásbörze, tréning
bemutató, virtuális valóság (VR) szemüveg,
gyermekfoglalkoztató, Csiga Duó koncert.

A TORONY SISAKJÁNAK FELÚJÍTÁSA AZ IDEI CÉL ged, a Kiskőrösi LC, a Mercedes-Kecskeméti LC mellett két bordányi gárda vett részt. Ezt a korosztályt a
IV. Jótékonysági Katolikus Bál
Miért is érdemes a bordányi katolikus bálon részt ven- Tisza-parti Szeged csapata nyerte, megelőzve a két
ni? Először is azért, mert közösségi program. Milyen bordányi együttest.
sokszor panaszoljuk, hogy nincs időnk találkozni isme- Vasárnap sem volt megállás, ekkor az U19-es labrősökkel, rokonokkal. Aztán azért, mert pihenhetünk, darúgók mérkőztek meg, szintén hatcsapatos torna
szórakozhatunk és kikapcsolódhatunk. Ezért nem kell keretében. Az AFK Ada, az Üllés, a St. Mihály FC, a
messzire utaznunk. Magunk mögött hagyhatjuk a fá- Móravárosi Kinizsi mellett két bordányi gárda is
rasztó hétköznapokat... és ennyit igazán megérdem- képviseltette magát az eseményen. A körmérkőzélünk, vagy nem? Sok szeretettel hívunk és várunk min- seken végül a legtöbb pontot az adaiak szerezték,
denkit a Sportcsarnokba 2019. február 2-án a negye- így megnyerték az ifisták számára kiírt Start 2019
dik alkalommal megrendezésre kerülő bálra! Belépő- Kupát. Második helyen a Móraváros zárt, a dobogó
jegyek a Faluházban és a Vadgesztenye Étteremben harmadik fokára pedig „Fehér” együttesünk léphe4000 Ft/fő áron vásárolhatóak meg. A háromfogásos tett fel.
vacsorát a Vadgesztenye Étterem biztosítja, a zenét Hétvégén szünet következik, legközelebb január
Busa Szaby és a Ráadás Zenekar szolgáltatja. Tombola 27-én, vasárnap az U17-es korosztály küzdelmeivel
felajánlásokat a szentmisék után a sekrestyében fogad- folytatódik a torna a Bordányi Sportcsarnokban.
ják. Támogatójegyek vásárlására is lehetőség van a belépőjegyeket árusító helyeken. A bálon összegyűlt és a Apróhirdetés: Eladó daráló (14 kalapácsos),
támogató jegyek megvásárlásából származó adomá- tartály (11 hl-es), palántázó, utánfutó, cirkula
nyokból templomunk toronysisakjának felújítása va- (380V, 40cm-es lap), bútorok. Érdeklődni: Király
lósul meg. A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb infor- Zoltán, Bordány Béke dűlő 8., (gépek) 30/445-4262
vagy (bútorok) 30/428-5998.
mációt Dr. Janes Zoltán plébános úrtól kaphatnak.
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