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Iskolatáskacsere-AKCIÓ

Harmincöt	fejlesztési	tervet
készítenek	elő

Újranyit	a	kilenc
hulladékudvar

Az	 idén	 áprilisban	 elfogadott	 2020-
2024	közötti	időszakra	szóló	telepü-
lési	szintű	gazdasági	program	számos	
fejlesztést	irányoz	elő,	ezek	bővülnek	
folyamatosan	a	felmerülő	igények,	és	
a	megnyíló	lehetőségek	tükrében.

	 				 				Részletek	az	2.	oldalon!

A	közelmúltban	lezajló	két	egyeztetést	
követően	nagy	esély	van	a	hulladék-
udvarok	 kapuinak	 újranyitására.	 Az	
üggyel	 kapcsolatban	 településünk	
polgármestere	 adott	 teljeskörű	 tájé-
koztatást.	Tudjon	meg	többet!

																			Részletek	a	6-7.	oldalon!

Az	akció	keretében	a	csoport	önkéntesei	
a	 megjelölt	 időpontokban	 várják	 a	
feleslegessé	vált	használt,	de	még	jó	álla-
potú,	tiszta	iskolatáskákat,	majd	várják	
azokat	is,	akik	szeretnék	lecserélni	régi	
iskolatáskájukat.

							Bővebb	információt	a	7.	oldalon!
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Augusztusban	startol	az	útépítés
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
veszélyhelyzet miatti hosszabb szünet után június 25-én, 
csütörtökön tartotta soron következő ülését a Faluház megújult 
dísztermében.
A délután öt órakor kezdődő ülésen tíz napirendi pontot tárgyal-
tak a képviselők. Elsőként Tanács Gábor polgármester számolt 
be a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről, és 
kérte, hogy hagyják jóvá a képviselő-testület átruházott hatás-
körében hozott polgármesteri döntéseket. 
A második napirendi pontban a tavalyi év költségvetési rende-
letének módosítására került sor, ezt követte az éves belső elle-
nőrzési jelentés elfogadása, amelyet a harmadik napirendi pont-
ban tárgyaltak. 
A negyedik és ötödik napirendi pontok nagyobb lélegzetvételű-
ek voltak. Előbbiben településünk önkormányzatának 2019. évi 
zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotására került sor. 
Ebben a napirendi pontban tárgyalták, majd fogadták el a képvi-
selők az önkormányzat adósságállományának, adósságot kelet-
keztető ügyletek kimutatásáról, valamint az önkormányzat va-
gyon kimutatásáról szóló előterjesztéseket is. Az ötödik napi-

rendi pontban már az idei év önkormányzati 
költségvetési rendeletének módosítására ke-
rült sor. A polgármester hangsúlyozta, hogy 
várhatóan az augusztus eleji testületi ülésre 
áll össze az az anyag, amely már átfogóan elem-
zi az önkormányzat gazdálkodási helyzetét, 
látva az első félévi bevételek és kiadások nagy-
ságát, érzékenyítve a veszélyhelyzet miatti be-
vételkiesésekre, illetve kiadás növekedésekre.  
Ez azt jelenti, hogy a számok tükrében lehet 
majd végiggondolni az erre az évre tervezett 
beruházások megvalósítását vagy esetleges ha-
lasztását. Tanács Gábor polgármester elmond-
ta, hogy a Magyar Falu programban megnyert 
útfejlesztési pályázatot mindenképpen meg-
valósítják, az útépítés augusztus közepén indul.
A következő napirendekben önkormányzati 
rendeletek módosításaira került sor, így töb-
bek között az önkormányzati vagyonról való 
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 

szóló rendelet módosult. Ugyan-
csak elfogadták a képviselők mind 
Bordány Nagyközség Önkormány-
zata Szervezeti Működési Szabály-
zatának, mind a Bordányi Polgár-
mesteri Hivatal Szervezeti Műkö-
dési Szabályzatának módosítását.
A tizedik, egyebek napirendi pont-
ban kapták kézhez a képviselők a 
Kormányhivatal által szervezett 
képviselői képzés sikeres teljesí-
téséről szóló  igazolásokat.

Az	új	gazdasági	program	nyomán	harmincöt
fejlesztést	készítenek	elő
Első körben harmincöt fejlesztést készıt́enek elő a polgármesteri hivatalban, amelyeket az elkövetkező időszak-
ban szeretnének majd megvalósıt́ani. Megvalósıt́hatósági tanulmányok, projekttervek, engedélyes tervek készül-
nek a háttérben, hogy amennyiben pályázati források nyıĺnak az önkormányzat szinte kész anyagokkal rendel-
kezzen. Az idén áprilisban elfogadott 2020-2024 közötti időszakra szóló települési szintű gazdasági program 
számos fejlesztést irányoz elő, ezek bővülnek folyamatosan a felmerülő igények, és a megnyıĺó lehetőségek tükré-
ben. A tervek között továbbra is kiemelkedő helyen szerepel a Bordányt Zákányszékkel összekötő kerékpárút, és 
az önkormányzati utak felújıt́ása bel- és külterületen egyaránt. Ugyancsak nagy hangsúlyt kap a csapadékvıź-el-
vezetés és vıźmegtartás, vagy éppen a közparkok öntözésének kérdése, amely a klıḿaváltozás miatt időszerűbb, 
mint valaha. Elodázhatatlannak tűnik az önkormányzati étterem felújıt́ása, de egyre nagyobb igény van a nappali 
idősellátás, otthonápolás, gondozás kapacitásbővıt́ésére is, ez is szerepel a készülő anyagban. A bérlakásépıt́és is 
a prioritások között szerepel, ahogyan például egy központi buszváró/buszforduló kialakıt́ása, vagy akár az 
iskolaudvar felújıt́ása, illetve egy újrahasznosıt́ó park létrehozá-
sa is tervezés alatt áll.
A nagyobb fejlesztési elképzelések mellett számos kisebb terv is 
formálódik, ıǵy többek között az utcanévtáblák cseréje, a hulla-
dékszigetek rendberakása, a kamerarendszer bővıt́ése. A tervek 
között láttuk a kerékpárút-hálózat felújıt́ását, a Községháza bő-
vıt́ését, vagy éppen a Dózsa téri Közösségi Ház felújıt́ását is, 
amelyek teljesen pályázat függőek, ahogyan egy másik nagy terv, 
a közvilágıt́ás felújıt́ása és LED rendszerre való átállása is.
A terveken dolgoznak a szakemberek, amennyiben elkészülnek 
az első látványtervek, örömmel mutatjuk majd be O� nöknek.
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Rendes	nyitvatartás	a	megszépült	óvodában
Az idei évben nem vált nyári nyitvatartásra a bordányi óvoda annak 
érdekében, hogy minden szülő zavartalanul tudjon dolgozni menni a 
vıŕushelyzet miatti időszakot követően. Jó hıŕ, hogy az intézménybe 
visszatérő gyerekeket egy megszépült, megújult környezet fogadta. A 
pandémiás időszakban az alacsony gyermeklétszám miatt volt lehe-
tőség arra, hogy az óvoda munkatársai lefessék a kerıt́ést. Ugyaneb-
ben az időszakban az önkormányzat egy sikeres pályázat megvalósı-́
tását indıt́otta el. A Belügyminisztériumtól elnyert közel húsz millió 
forintból négy öltöző és a hozzá tartozó szociális helyiségek újulhattak 
meg teljesen. Ig� y az óvoda belső tere szinte teljesen megújult, további 
kisebb belső átalakıt́ásokra azért még szükség van, a régi melegıt́őkony-
hának kell majd új funkciót találni. Ugyancsak szeretné a fenntartó 
önkormányzat, ha az óvodaudvar is megszépülhetne, újabb növényte-
lepıt́ések, udvari játékok beszerzése mellett az öntözőrendszer kiépıt́ése is a tervek között van.

Az	önkormányzat	megrendelte	a
szúnyoggyérítést	a	katasztrófavédelemnél	
A tavalyi évhez hasonlóan idén is segítséget 
kért az önkormányzat a katasztrófavédelem-
től a szúnyoggyérítés megvalósítására, ugya-
nis a lakók jelezték, hogy a település egyes 
részein elviselhetetlen a vérszívók jelenléte.
A központi szúnyoggyérítési program azokra 
a területekre terjed ki, ahol a szúnyoginvázió a 
legnagyobb méreteket ölti. Amennyiben Bor-
dány is bekerül a programba  a lakosságot - 
különösen a méhészeket külön - értesíti majd 
a polgármesteri hivatal. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét a lakókörnyeze-

Újra	találkoztak	településünk	szépkorú	tagjai
A tavaszi járvány felborıt́otta a terveinket. A 4 hónapos kényszerszünet után nagyon várta mindenki az újratalál-
kozást. Június végétől ismét megkezdtük a foglalkozásokat és ráadásként júliusban további három alkalommal 
összegyűltünk. A megváltozott programjaink úgy hozták, hogy júliusban két foglalkozás keretén belül is ünnepel-
tük születésnaposainkat. Családias környezetben és hangulatban köszöntöttük Dudás Zoltánné Rózsikát és id. 
Kása Károlyné Idát  80. születésnapjuk alkalmából. Az évfordulósok között szerepelt Börcsök István is, aki most 
töltötte be a 75. évét. Nem feledkeztünk meg azokról sem, akik ugyancsak ebben a hónapban születtek: Mészáros 
Istvánné, Polyák István, Illés Károlyné és Lajkó János. Ezúton is nagyon jó egészséget kıv́ánunk mindegyiküknek!
A kitűnő hangulatban eltöltött délután 
során beszélgettünk a klubról, magunk-
ról és azokról a tennivalókról, amelyek a 
jövőben várnak minket. Természetesen a 
járvány miatt továbbra is ügyelnünk kell 
a biztonságunkra, hiszen az egészség a 
legfontosabb.
A közös délután folyamán az ıźletes pör-
költ és �inom sütemények mellett  soká-
ig tartó beszélgetésre került sor. Többek 
között megállapıt́ottuk, hogy Börcsök Pis-
ta főzi a legjobb bográcsost. Köszönjük 
szépen Börcsök Rolandnak és Gyuris 
Jánosnak, hogy velünk töltötték ezt a 
kellemes délutánt. Most egyhónapos nyá-
ri szünetre megyünk, de mindenkit sze-
retettel várunk szeptember 1-én 14 óra-
kor kezdődő  őszi programjainkra.
	 	 			Szalai	Antal,		klubvezető

tünkben megtalálható tenyészőhelyek felszámolására, amellyel 
csökkenthető a szúnyogártalom mértéke. Fontos, hogy a taka-
róponyvát, mezőgazdasági fóliát úgy terítsék le, hogy abban ne 
álljon meg az esővíz. Ne tároljanak a szabadban szétszórtan 
olyan hulladékot pld. gumiabroncs, amiben ugyancsak megma-
radhat az esővíz. Az udvaron, kertben tárolt vödröt, talicskát, 
gyerekjátékot fordítsák le, hogy azokban az esővíz ne tudjon 
összegyűlni. Az állatok itatására kitett vizet rendszeresen cserél-
jék frissre. Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót fedjék le, vagy ta-
karják le szúnyoghálóval. Akár egy kint maradt virágcserépben, 
madáritatóban százszámra képesek megjelenni a csípőszúnyo-
gok lárvái, amelyek a jelenlegi meleg időben akár egy hét alatt 
kifejlődhetnek.
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fotó:Czékus	Péter

Pizsama	Partit	rendeztek	a	ballagó	Katica-
és	Napsugár	csoportnak
Az óvoda hagyományaihoz hıv́en idén is meg-
rendezésre került a nagycsoportosok pizsa-
ma partija. A rendkıv́üli helyzet miatt ebben 
az évben későbbre tolódott ez a jeles nap, ıǵy 
június 26-án, pénteken tudtuk megtartani a 
bulit. Az intézmény dolgozói fél 8-ra várták a 
Katica és Napsugár csoportba járó gyereke-
ket. Az első program a lovaskocsizás volt, mely-
nek szervezésében Tari Attila és felesége, Ta-
ri-Vass Veronika segıt́ett. Miután körbekocsi-
káztuk Bordányt, visszaérve az óvodába friss 
pizza várt minket, amit az intézmény szaká-
csai készıt́ettek nekünk. Mire megvacsoráz-
tunk, kellően besötétedett ahhoz, hogy elkez-
dődjön a nyomozás, ugyanis Rosszcsont Mar-
ci eldugta Káprázatos Ludmilla kincsét, amit 
meg kellett keresnünk. Az utunk során talál-
tunk egy térképet, mely megmutatta, merre 

Július 4-én, szombaton elballagtak az Apraja-falva O� voda és 
Bölcsőde nagycsoportosai. A rendezvény a szokásokhoz 
hıv́en idén is a Faluházban zajlott. 9 órakor a Katica -, fél 11-
kor pedig a Napsugár csoport lépett fel. A rendkıv́üli helyzet 
sem rendıt́ette meg a nagyok életét, mindkét csoport 
lelkesen készült, hogy egy kis műsorral elbúcsúzhassanak az 
óvodától. Az esemény intézményvezetőnk, Lázárné Borbola 

Márta köszöntőjével indult. A Katica csoport gyerkőcei népi játékokkal készültek, majd előadták A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja cıḿű mesét, ezután pedig ver-
sek elmondásával elbúcsúztak az óvodától. A Nap-
sugár csoport egy lakodalmas játékot adott elő, bú-
csúvideón keresztül bemutatták az óvodai életük 
mindennapjait, végezetül pedig ballagó versekkel 
köszöntek el. A műsort követően a szülők és gyere-
kek egy-egy verssel, énekkel búcsúztak el az 
óvónőktől, dajka néniktől, ezzel megköszönve az el-
múlt évek munkáját. Kıv́ánunk sok sikert az iskolai 
éveitekhez!	 								Bakó	Vanessza,	óvodapedagógus

A gyerekek minden óvodai eseményt, programot izgatottan vár-
nak, amit a nevelési évben szervezünk a kollégáinkkal együtt. 
Sajnos a kialakult helyzet miatt néhány programunk elmaradt a 
második félévben, de igyekeztünk arra törekedni, hogy amit csak 
lehet pótoljunk az életükben. Ig� y került sor a gyereknap meg-
rendezésére is júniusban. A vidám délelőtt folyamán a gyerekek 
először egy mesét hallgathattak meg Magyar Anikó óvónénitől. 
A mese, A soványıt́ó palacsinta volt, hiszen a gyerekek kedvence, 
a palacsinta e nap �inom csemegéje és ebédje volt. A lekváros és 
a kakaós palacsintákról az óvoda konyhai dolgozói gondoskod-
tak. A szülőknek köszönjük a �inom gyümölcsöket és zöldsége-
ket, amit erre a napra hoztak. A mese után az óvónénikkel együtt 

Soványító	palacsinta	a	gyereknapon

Vidám	műsorokkal
búcsúztak	a
nagycsoportosok

kell haladnunk. Ezt követően számos megpróbáltatás várt ránk. 
Ki kellett szabadıt́anunk egy fogságba esett hölgyet, ezután aka-
dálypályán kellett végig bandukolnunk, majd egy mocsáron ke-
resztül próbáltunk átjutni, ahol szintén egy bajba jutott hölgy 
kért tőlük segıt́séget. Ezenfelül levelek között kerestünk nyomo-
kat, elveszett hangokat raktunk újra a helyükre, majd egy bo-
szorkánnyal találkoztunk, aki elállta az utunkat. Végül pedig 
találtunk egy ládát, elásva az óvoda homokozójában, amelyben 
puzzle darabok voltak. Ezt kirakva megtudhattuk, hova rejtette 
el Marci a kincseket, amiket végül a bölcsőde udvarán találtunk 
meg. A hosszú út után mindenki kellemesen elfáradt, ıǵy vissza-
érve az oviba a gyerekek fogat mostak, átöltöztek, ezután pedig 
megnéztek egy nyomozós mesét és nyugovóra tértek. Szombat 
reggel 7 órára jöttek a szülők a gyermekekért, akik csillogó szem-
mel mesélték el az este történéseit. Reméljük mindenki jól érez-
te magát és felejthetetlen emléket sikerült szereznünk a Katica 
és Napsugár csoport ballagó gyerkőceinek.
	 	 	 	 			Bakó	Vanessza,	óvodapedagógus

különböző állomásokra mentek. Kirakóztak, 
buborékot fújtak, koronát készıt́ettek a gyere-
kek, lovagi tornán is résztvettek, végül min-
den csoport aszfaltrajzot készıt́ett a meséből. 
Veres Gábornétól az óvoda szép pöttyös lab-
dákat és homokozó-eszközöket kapott. Ezú-
ton is szeretnénk Neki megköszönni a felaján-
lást. A délelőtt izgalmasan telt el, amit egy kis 
zápor meg is szakıt́ott, de ennek ellenére ki-
csik és nagyok is jól érezték magukat. Délután 
pedig már az új játékok is ki lettek próbálva az 
udvaron.     Jakab	Anita,	óvodapedagógus
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Szent	István	királyhoz
Ah hol vagy magyarok tündöklő csillaga!
Ki voltál valaha országunk istápja!
Hol vagy István király? Téged magyar kıv́án,
Gyászos öltözetben teelőtted sıŕván.

Rólad emlékezvén csordúlnak könnyei,
Búval harmatoznak szomorú mezei.
Lankadnak szüntelen vitézlő karjai,
Nem szünnek iszonyú sıŕástól szemei.

Virágos kert vala hıŕes Pannónia,
Mely kertet öntözé hıv́en Szűz Mária.
Kertésze e kertnek István király vala:
Behomályosodott örvendetes napja.

Előtted könyörgünk, bús magyar �iaid,
Hozzád fohászkodunk árva maradékid.
Tekints, István király szomorú hazádra,
Fordıt́sd szemeidet régi országodra.

Reménységünk vagyon benned s Máriában,
Mint magyar hazánknak hıv́ királynéjában.
Még éltedben minket ennek ajánlottál,
E� s szent koronáddal együtt feláldoztál.

										Dőry	kéziratos	Énekeskönyv	átirata	(1763)

Templomunk	búcsúja
A templombúcsú augusztus 20-át követő vasárnap, augusztus 
23-án lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, majd 
körmenettel zárul. Nagyon sok szeretettel hıv́unk és várunk 
mindenkit!
Templomunk védőszentje Szent István király

Augusztus	 20.	 az	 egyik	 legrégibb	 magyar	 ünnepnap: Szent 
István király napja, a keresztény magyar államalapıt́ás, a ma-
gyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja.
Uralkodása idején I. István még augusztus 15-ét, Nagyboldog-
asszony napját avatta ünneppé, ekkorra hıv́ta össze Fehérvár-
ra a királyi tanácsot, és tartott törvénynapot. E� lete végén a be-
teg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriá-
nak, és 1038-ban ő maga is azon a napon halt meg. Az ünnep 
dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ra, mert 
1083-ban VII. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a napon 
emeltették oltárra I. István relikviáit a székesfehérvári bazili-
kában, ami a szentté avatásával volt egyenértékű.
https://mult-kor.hu/20140820_mit_unnepeltunk_regen_ 
augusztus_20an

Kölcsey Ferenc Himnusz cıḿű műve előtt a katolikus magyar-
ság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és az 'Ah, hol vagy 
magyarok tündöklő csillaga kezdetű ének, mıǵ a református 
magyarságé a 90. gen�i zsoltár (Tebenned bıźtunk, elejétől fog-
va) volt.

Egyházközségünk	
közelgő	eseményei:
- Augusztus 20-án 18.00 órakor 
ünnepi szentmise és kenyéráldás. 
A szentmise után hangverseny 
lesz a templomban, melyre a be-
lépés dıj́talan, az orgona felújıt́á-
sára szánt adományokat köszö-
nettel fogadunk.
- Augusztus 23-án templomunk 
búcsúja, 10.00 órakor ünnepi 
szentmise és körmenet.
- Augusztus 3-tól 7-ig zajlik egyházközségi hittantábo-
runk, a Kincskereső tábor. A tıźórai és az uzsonna biztosı-́
tásához idén is szeretettel fogadunk támogatást, gyümöl-
csöt, zöldséget, lekvárt, mézet, cukrot, citromlevet, cseme-
ge uborkát. Bővebb információ Gábor Tamástól és Bálintné 
Gyuris A� gnestől.
- Az elsőáldozás és a bérmálás október folyamán lesz a Püs-
pökség által a későbbiekben meghatározott időpontban.
- Minden hónap első szombatján a szentmise előtt 17.15-
től a Rózsafüzért imádkozzuk a templomban.
- Minden hónap első  vasárnapján a szentmise után és min-
den pénteken a szentmise után 18.30-tól 19.30-ig Szent-
ségimádási órát tartunk a templomban. Szeretettel vár-
juk az imádkozni vágyókat.
- 2020. június 14-től a hıv́ek számára a szentmise látogatá-
sa kötelező, idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvé-
reinkre a kötelezettség nem vonatkozik. További részle-
tek a templomi hirdetőtáblán olvashatók.

Boldogasszony	Anyánk
(Régi magyar himnusz)

Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk, 
(Boldogasszony, Anyánk, Regina Patronánk)
nagy ıńségben lévén ıǵy szólıt́ meg hazánk:
Magyarországról, E� des hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.
O�  Atyaistennek kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról, E� des hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.
Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
anyai palástod fordıt́sd oltalmunkra!
Magyarországról, E� des hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.
Kegyes szemeiddel, tekintsd meg népedet,
segéljed áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról, E� des hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.
Sıŕnak és zokognak árváknak szıv́ei
hazánk pusztulásán s özvegyek lelkei.
Magyarországról, E� des hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.
Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk,
nagy ıńségben lévén ıǵy szólıt́ meg hazánk:
Magyarországról, E� des hazánkról,
ne feledkezzél meg szegény magyarokról.
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Hamarosan	újranyithat	a	hulladékudvar	a
kilenc	településen
Tisztelt Bordányiak! Az utolsó pillanatig vártam, hogy jó hıŕrel 
tudjak önöknek szolgálni a bordányi hulladékudvarral kapcso-
latosan. Csak most, az elmúlt héten zajló két utolsó egyeztetést 
követően látok reményt arra, hogy az ügy rövid távon rende-
ződni tud és a hulladékudvar kapuját ki tudja nyitni a közszol-
gáltatást végző cég. Próbálom önöknek röviden és érthetően 
összefoglalni mi is történt mindeddig, hol tartunk most. 

Mindenek előtt szeretném azt tisztázni, hogy településünk la-
kói az új hulladéktörvény elfogadása óta a hulladékszállıt́ásra 
vonatkozó dıj́at nem az önkormányzatnak vagy az önkormány-
zat valamely cégének, hanem a Nemzeti Hulladékgazdálkodá-
si Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvény-
társaságnak (NHKV Zrt.), mint koordináló szervnek �izetik be 
a kiküldött számlák alapján. A beérkező pénzt az NHKV Zrt. 
egy pontrendszer alapján osztja szét a közszolgáltatást végző 
cégek felé. Bordányban a szilárd hulladékgyűjtéssel kapcsola-
tos feladatot a jelenleg önkormányzatunkkal közszolgáltatási 
szerződéses jogviszonyban álló vaskúti FBH-NP Nonpro�it Kft. 
végzi el, tehát ő kapja meg utólagosan a pénzt az NHKV Zrt-től. 
A hulladékgyűjtési feladatot Bordányban, Forráskúton, U� llé-
sen és Zsombón viszont nem közvetlenül az FBH-NP Kft. vég-
zi, hanem alvállalkozóként a Négyforrás Nonpro�it Kft. Telepü-
lésünkön tehát �izikailag ők gyűjtik be a szemetet hétről hétre. 
A két cég közötti szerződés alapján kap pénzt kizárólag a hul-
ladékbegyűjtésért a forráskúti közös önkormányzati cég. A 
hulladékudvar üzemeltetése az önkormányzatunkkal kötött 
közszolgáltatási szerződés szerint az FBH-NP Nonpro�it Kft. 
feladata.
A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszol-
gáltatás ellátásáról Bordány Nagyközség O� nkormányzata Kép-
viselő- testületének 8/2014(VI.30.) önkormányzati rendelete 
szól, amely rögzıt́i a közszolgáltatás részét képező lomtalanı-́
tás, illetőleg a településen működő hulladékudvar szolgáltatá-
sainak igénybevételével kapcsolatos feladatokat is. A helyi ren-
delet szerint a lakossági gyűjtésből származó szelektıv́en szét-
válogatott hulladékok, valamint a háztartási mennyiségben 
előforduló veszélyes hulladékok átvételére hulladékudvar mű-
ködik. A hulladékudvar igénybevételéért a lakosságnak nem 
kell külön dıj́at �izetnie.
A helyi hulladékudvart a közszolgáltatást végzőnek kell mű-
ködtetnie, azonban a térség több településén, ıǵy Bordányban 
is egy korábbi, még 2000-ben 33 település által közösen kon-

zorciumban benyújtott ISPA/KA pályázatban 
rögzıt́ettek szerint a hulladékudvar tulajdonosa 
Szeged Megyei Jogú Város O� nkormányzata lett. 
Szegedtől a még az ezredfordulón 5000 Ft-ért 
az akkori önkormányzattól megvett földterület 
nagy részét ugyan már visszavásárolhatta ön-
kormányzatunk, de arról előtte leválasztották a 
hulladékudvar területét, ıǵy csak a rekultivált 
szeméttelep került újra bordányi tulajdonba. A 
hulladékudvar sorsáról (a helyi önkormányza-
toknak való átadásáról) az akkoriban megkötött 
megállapodások sajnálatos módon nem rendel-
keznek.
A hulladékudvar üzemeltetést hosszú időn át a 
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonpro�it Kft. 
végezte, aki később -a közszolgáltató váltás mi-
att- szerződést kötött a FBH-NP Nonpro�it Kft-
vel, aki �izetett a szegedi cégnek a hulladékudvar 
használatáért és üzemeltetéséért. Ez a szerző-
dés azonban 2019. október 21-én lejárt. U� j szer-
ződést a két cég nem kötött, a hulladékudvart a 
szegedi cég működtette úgy tovább, hogy annak 
�inanszıŕozása központi költségvetésből nem 
volt számára biztosıt́va. Az üzemeltetést, miu-
tán szerződések hiányában sehonnan nem ka-
pott pénzt, a Szegedi Hulladékgazdálkodási 
Nonpro�it Kft. 2020. március 16-án felfüggesz-
tette, az ott található eszközöket, gyűjtőedénye-
ket elszállıt́otta és az udvart bezárta.
A háttérben információnk szerint folytak egyez-
tetések a két cég között a hulladékudvar újranyi-
tásának lehetőségéről, azonban végül a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonpro�it Kft. és a FBH-
NP Nonpro�it Kft. csak a napokban állapodott 
meg az udvarok bérleti formában való működ-
tetéséről. A vita a legutóbbi egyeztetésen elhang-
zottak szerint többek között a szerződéssel le 
nem fedett időszak költségeinek viselése volt. 
Szeged Megyei Jogú Város O� nkormányzata, 
mint a hulladékudvar tulajdonosa a bordányi 
hulladékudvart vagyonkezelésbe adta 2020. 
július 1-től a Szegedi Hulladékgazdálkodási Non-
pro�it Kft-nek, május 23-án viszont a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal a hulladéktörvény ren-
delkezéseinek való meg nem felelésre tekintet-
tel, a többi között a bordányi hulladékudvar üze-
meltetési engedélyét is hivatalból visszavonta, 
mivel a hulladékudvart csak olyan cég működ-
tetheti, aki közszolgáltatást végzi a területen. A 
jogszabályok szerint egy településen csak egy 
közszolgáltató végezheti a közszolgáltatást, Bor-
dány esetében ez a FBH-NP Nonpro�it Kft. 
Igaz, hogy a Szeged által megkötött vagyonkeze-
lési szerződés egyik feltétele volt a hulladékud-
varok a helyi szolgáltatóknak való bérbeadása, 
azonban a bérbeadás és a Sándorfalvi útra való 
hulladékbeszállıt́ás feltételeit az FBH-NP Non-
pro�it Kft. az eredeti feltételekkel nem tudta el-
fogadni. A hosszú egyeztetéseket követően a két 
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cég képviselői és a térség polgármesterei között 
zajló közös egyeztetés eredményeként erre a 
megállapodásra került pont július 13-án. Remé-
nyeink szerint mire ez az újság megjelenik, alá is 
ıŕják az erről szóló hosszú távú szerződést. Ez 
reményt ad a mielőbbi újranyitásra.
Kedves Bordányiak! Mindenekelőtt sajnálom, 
hogy a veszélyhelyzet ideje alatt (március 11. és 
június 20. között), amikor egyébként is zárva 
tartott a hulladékudvarok nagy része a cégek-
nek nem sikerült megoldást találni a problé-
mákra. O� nkormányzatunk mindent megpróbált 
a helyzet javıt́ása érdekében. A közszolgáltató-
val szervezett külön gyűjtésekkel talán sikerült 
enyhıt́eni a gondokat. A mórahalmi hulladékud-
var használata természetesen továbbra is min-
den bordányi számára ingyenes, ahogyan a ház-

Továbbra	is	használjunk	kézfertőtlenítőt
A napokban egyre több hıŕ érkezik a koronavıŕus terjedésének újbóli erősödéséről, a körülöttünk lévő orszá-
gokban újra több fertőzöttről beszélnek. A külföldre történő növekvő számú ki- és beutazások növelhetik a hazai 
fertőzések számát. A körülmények arra ösztö-
nöznek bennünket, hogy továbbra is �igyeljünk 
magunkra, vigyázzunk egymásra.
Bordányban az önkormányzati intézmények-
ben nem kötelező a maszk viselése, az önkor-
mányzati intézményekben azokat a polgártár-
sainkat kérjük az orrot és szájat takaró kendő 
vagy maszk viselésére, akik betegnek érzik ma-
gukat, lázasak, köhögnek. Továbbra is él azon-
ban minden intézményben a szociális távolság-
tartásra való �igyelmeztetés: kiemelten fontos, 
hogy tartsák meg egymástól az 1,5-2 méteres 
távolságot, tartózkodjanak a kézfogástól és más 
testi kontaktust igénylő köszöntési módtól. Az 
intézményeinkben a kiadott protokoll szerint 
rendszeresen fertőtlenıt́ünk. Minden intézmény-
ben kézfertőtlenıt́ő adagoló automatát helyeztünk el. Kérjük önöket, hogy segıt́sék az egészséges ügyfélkörnye-
zet megteremtését azzal, hogy az épületekbe való belépésnél használják a bejáratoknál jól láthatóan kihelyezett 
fertőtlenıt́őszereket. Vigyázzunk egymásra!

Kedves Szülők! A bordányi Karitász csoport az idén ismételten iskolatáskacsere-akciót szervez. Az akció kereté-
ben a csoport önkéntesei a megjelölt időpontokban várják a feleslegessé vált használt, de még jó állapotú, tiszta 
iskolatáskákat, majd várják azokat is, akik szeretnék lecserélni régi iskolatáskájukat. Táskák fogadása: 2020. 
augusztus 3-án, 4-én és 7-én 9-16 órá-
ig. Helyszıń: Szent István Király Plé-
bánia hittanterme (Bordány, Kossuth 
u. 59.).
Táskák kiválasztása és elvitele: a tan-
könyvosztás alkalmával. Helyszıń: 
A� dám Jenő A� ltalános és Alapfokú 
Művészeti Iskola Bordány.
Kérjük, hogy kezdeményezésünket 
támogassák, ıǵy eredményes lesz.
További információ Jenei Györgyné-
től kérhető, a 30/621-6375-ös tele-
fonszámon.			A	Karitászcsoport	tagjai

tól történő lomtalanıt́ást is évente 2 alkalommal ingyenesen 
meg tudják rendelni a közszolgáltatást végző cégtől. 
Megértem, hogy a szolgáltatásért �izető polgárként senkit nem 
érdekel, hogy miért nem, csak az, hogy mikortól nyit már ki a 
hulladékudvar, mert szeretnék zavartalanul használni azt. Na-
gyon büszke vagyok arra, hogy a bordányiak nagy része meny-
nyire elkötelezett a környezetvédelemért, szinte évről-évre 
egyre több szelektıv́en összegyűjtött hulladékot sikerül be-
gyűjteni, és a hulladékudvarba is rengeteg veszélyes hulladé-
kot szállıt́ottak be, amely ugyancsak jelentősen csökkentette 
környezetünk terhelését. Bıźom benne, hogy minél előbb min-
den szolgáltatást helyre tudunk állıt́ani, de addig is türelmüket 
kérem: ne vigyék ki a természetbe (illegális lerakókba) a 
szemetet, ne égessék el a veszélyes hulladékokat. Települé-
sünk maradjon továbbra is tiszta, rendezett és egészséges vi-
dék. Köszönöm!
	 	 	 	 								Tanács	Gábor,	polgármester

Augusztusban	újraindul	az	iskolatáska	akció
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PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

 Telefon: 06-30/924-3293
Ügyintéző: Gallai Éva

2020. augusztus 5-
én, szerdán 17 órai 
kezdettel a bordányi 
Faluház és Könyvtár-
ban ismét felolvasó-
estet szervezünk.
Kérjük, hozza magá-
val kedvenc versét 
vagy prózarészletét, 
melyet felolvashat, vagy elmondhat. Várunk szeretettel 
minden irodalmat kedvelő kedves bordányit, felolvasó-
ként és hallgatóként is, hogy egy csésze tea mellett eltölt-
hessünk egy kellemes estét.

Ötórai	tea	és	felolvasóest Bordányi	demográfia

Háztartási	varrógép	JAVÍTÁS	és	szervíz.	Elérhetőségek:	
Papp	Géza,	Szeged	-	Kiskundorozsma,	Bölcs	u.	34.
Telefonszám:	70/466-1265			

Születés:
Brigitta (Kiss József és Elek Tıḿea); 
Jakab (Szilágyi Gergely és O� tvös 
Mónika); Tamás (Tóth Attila és 
Szécsi Gabriella Ibolya); Martin 
(Kordás Jenő és  Nagyapáti 
Emese); Milán ( Jáger 
Dávid és Naszradi Petra); 
Hunor (Tábi Dezső és 
Berczeli Anett); Emma 
Lili (Palotás László Péter és Papp Katalin); Kincső 
Barbara  (Hegyköz i  Tivadar  és  Dr.  Kalmár 
Zsuzsanna); Krisztián (Ottlik Krisztián és O� rdög 
Beatrix); Vencel (Dr. Hajdú László és Görbe A� gnes); 
Blanka (Losoncz Péter és Nagy Brigitta); Rózi Lolita 
(Miksi Péter és Deme Lolita); Hunor (Kocsispéter 
Dávid és Pál�i Anna); Júlia (Tari Csaba és Bezdán 
Hajnalka)   

Házasságkötés:
Nagy Enikő és Hriczu Péter; 
Soós Alexandra és Turcsán 
Gergő; O� rdög Beatrix és 
Ottlik Krisztián; Szilágyi 
Brigitta és Bódi Zoltán Péter

Halálozás:
Farkas Mihályné 1946.; Katona 
Józsefné 1935.; Kiss Sándor 
1932.; Skultéty Lajos 1940.; 
Gyuris Imre Vendelné 1931.; 
Molnár Imréné 1935.; Kálmán 
Henrik 1957.; Császár István 
1949.; Katona Tibor 1959.; Illés 
János 1948.
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Médiásaink	visszaverték	az	űrlények	invázióját!
Ezen a nyáron is megrendezésre került a médiatábor, 
amely első alkalommal már nem csak a helybéli, de a 
környező településeken élő �iatalok érdeklődését is 
felkeltette. A tábor ez alkalommal a harmadik tıṕusú 
találkozásokra épült.
A résztvevők a korábbi évekhez hasonlóan megismer-
kedhettek a kiadványszerkesztés, fotózás, videózás, 
�ilmkészıt́és, szıńészkedés kulisszatitkaival is. Ha 
akadt olyan, aki nem érdeklődött az aktuális téma 
iránt, az a légkondicionált, �iataloknak kiválóan felsze-
relt biipben lazulhatott. A táborozók minden tagja 

hazavihetett egy álta-
luk készıt́ett sajtóiga-
zolványt, amely 2021 
nyaráig érvényes.
Az idei évben egy fantasztikumokban bővelkedő, sci-�i rövid�ilmet készıt́ett el a 
lelkes csapat. A forgatókönyvıŕástól kezdve az összes munkafolyamaton át részt 
vehettek a táborlakók. Az alkotás a zU� rkalandorok cıḿet kapta, amely cselek- 
ménysorozata magával ragadja a nézőket. Az alkotók településünkön kıv́ül a sze-
gedi Lézerjátszma elnevezésű, igényesen kialakıt́ott játékteret választották a for-
gatás helyszıńéül. A jelenetek felvételeit követően pedig a 300 négyzetméteres 
területen egy izgalmas lézerharcban is részt vehettek a táborozók.
A �ilm története a Bordányi I�júsági Információs Pontban kezdődik, ahol furcsa 
eseménysorozat veszi kezdetét. Kiderül ugyanis, hogy a településünkön lévő 
plüssállatok egy része a Hulabuga bolygóról érkezett űrlények, akik azzal a céllal 
érkeztek, hogy először elfoglalják a kıv́áló földrajzi fekvésű Bordányt, majd on-
nan indıt́sanak támadásokat az egész Föld ellen. Ig� y néhány �iatal kezébe kerül a 
világ sorsa. Ha még nem látta és érdekli mi lesz a történet vége, akkor látogasson 

el a Bordány – a Homokhátság szıv́e facebook oldalára vagy településünk hivatalos youtube csatornájára.
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Elvétve	felhős

A Nyári Napközis és Faluvédő Tábor immáron 21. alkalommal került megrendezésre 2020. július 6.-10. között a 
Faluházban, mely idén az E� gig érő tábor nevet kapta. Témája a csillagászat köré épült. Az első napon a 40 részt-
vevő csapatokat alkotott és különféle ismerkedős játékokat játszottak. Ezután elkészıt́ették a névkártyákat, majd 
csapatnevet találtak ki és elkészıt́ették a csapatzászlókat. Szebbnél szebb munkák születtek. Ebéd után, mint 
minden nap megnézhettek egy-egy animációs �ilmet. A mesenézés után a gyerekek a „Föld születik” kvıźjátékot is 
kitöltötték egy megtekintett tudományos videó alapján. A délután többi részét a Faluház parkjában töltötték, fo-
ciztak, kosaraztak, ugrálóköteleztek.
A keddi napon a rossz idő miatt a traktoros kirándulás a Hermina ta-
nyára elmaradt. Helyette a csapatok a könyvtárban kutakodtak és ér-
dekes tudnivalókat gyűjtögettek az általuk kiválasztott bolygóról. 
Mesenézés után a délutánt a szabadban töltötték, számháborúztak és 
labdáztak a táborozók.
Szerda reggel a torna után buszra szálltak és az ópusztaszeri Csillag-
ösvény Labirintust látogatták meg. Először a csapatok végigjárták az 
óriás labirintust, majd a Szeri csárdában elfogyasztották az ebédet. 
Délután kipróbálták a parkban található szabadtéri játékokat és a 
kisebb labirintusokat. A gyerekeket a rengeteg szúnyog sem tudta visz-
szatartani a számháborútól.
A csütörtöki nap biciklitúrával kezdődött. Mindenki a saját biciklijével 
indult el az üllési tóhoz, ahol az egész délelőttöt eltöltötték. A tó part-
ján labdáztak, játszottak és számháborúztak. Nagyon jól bıŕták a gye-
rekek az utat, de a szervezők fel voltak készülve minden eshetőségre. 
Külön autóval is jöttek segıt́ők, ha bármi gond adódna, rögtön tudja-
nak segıt́eni. Ezúton is köszönjük a segıt́séget Kocsispéter Anettnak. 
Délután pihenésképp már a Faluházban megnéztek egy mesét. A tá-
bor ideje alatt két gyermek is ünnepelte a születésnapját, nekik egy 
nagy csoki tortával kedveskedtek a szervezők, melyet a táborozók kö-
zösen el is fogyasztottak.
Péntekre vizes napot terveztek a táborozóknak. Reggel ismét tornával indult a nap. 9 órakor megérkezett a trak-
tor, ami kivitte a gyerekeket a Hermina tanyára. Köszönjük Lovai Misi bácsinak, hogy segıt́ett a traktorozás lebo-
nyolıt́ásában. A délelőtt sorversenyekkel telt, volt űrséta, űrszemétszedés, harisnyakugli, süketpostás és akadály-
pálya is. A versenyen minden csoport jól érezte magát. A nyertes csapat a NASA csapat lett. Ebédre visszasétáltak 
az étterembe, majd a Faluházba visszatérve mesét néztek a táborozó gyerekek. Közben a szervezők vıźibomba 
gyártásba kezdtek, ıǵy a gyermekek hatalmas vıźibomba csatát vıv́hattak. A csata után senki sem maradt szára-
zon. Mıǵ megszáradtak akadályversenyeztek a parkban. A táborzáró 16:30 után vette kezdetét, amikor a szülők is 
megérkeztek. Közösen megnézték a táborvideót, majd a szervezők vendégül látták a szülőket is. Ez évben a vıŕus-
helyzet miatt sajnos a sátrazás elmaradt. Mindenki jól érezte magát, reméljük jövőre megint találkozunk!

Elvétve	felhős

Égig	érő	Nyári	Napközis	és	Faluvédő	Tábor

Napos
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Összefogás	a	Dél-Alföld	labdarúgásáért	
A	Bordány	Sportkör	is	együttműködő	partnerként	vesz	részt	a	programban
Öt klub összefogásával indult el az a 
kezdeményezés, amelynek célja, hogy 
eredményesebbé tegye a Dél-alföldi 
régió labdarúgását.
Együttműködési szerződést kötött a 
Szeged-Csanád Grosics Akadémia, az 
Algyői SK, a Foliaplast Bordány SK, a 
Hódmezővásárhelyi FC és a DAFC.  A 
résztvevők rövid távon az utánpót-
lás erősödését, hosszabb távon pe-
dig a régió felnőtt labdarúgásának 
fejlődését is remélik a programtól.
A	 Magyar	 Labdarúgó	 Szövetség	
(MLSZ)	 célkitűzései	 között	 szerepel	
az	 utánpótlás-nevelés	 fejlesztése.	
Ennek	 szellemében	 a	 korábbi	 45	
MLSZ	Alközpontból	32	Tehetségköz-
pontot	 hozott	 létre	 a	 Szövetség.	 A	
Szeged-Csanád	GA	a	szűkítés	után	is	
fontos	szerepet	kapott:	bekerült	a	Te-
hetségközpontok	közé.
Ebbe	az	irányzatba	illeszkedik	a	június	végén	aláírt	együttműködés,	amelyben	a	Szeged-Csanád	Grosics	Akadémia	
koordinálásával	indul	meg	idén	nyáron.		Az	egyesületek	képviselői	ma	a	Szent	Gellért	Fórumban	aláírásukkal	szentesí-
tették	a	programot.
Az	 együttműködés	 főbb	 pontjai:	 -	 Közös	 utánpótlásnevelési	 koncepció	 az	 edzések	 módszertanában	 és	
tervezésében;	 -	 Kétirányú	 játékosmozgás	 a	 klubok	 között,	 hogy	 minden	 labdarúgó	 a	 saját	 szintjének	
leginkább	megfelelő	csapatban	és	bajnokságban	játszhasson;	-	Közös,	belső	edzőképzések;	-	Közös	tornák	
lebonyolítása;	-	U-19	korosztálytól	a	tehetséges	játékosok	integrálása	a	Szeged-Csanád	Grosics	Akadémia	
felnőtt	 csapatába	 vagy	 a	 partner	 egyesületek	 valamelyikébe;	 -Közös	 részvétel	 Európai	 Uniós	 és	 hazai	
projektekben.																																																																																																																
Az együttműködés főbb történéseiről a továbbiakban is beszámolunk majd olvasóinknak itt a Bordányi Naplóban.

A	közelmúltban	elhunyt	Sándor	Zoltán	
74	éves	korában	távozott	a	bordányi	futball	meghatározó	alakja

Labdarúgó pályafutását a SZAK-ban kezdte. Ifistaként majd felnőtt játékosként is ebben a csapatban 
játszott egészen az egyesület megszűnéséig. Utána az UTC-ben folytatta pályafutását visszavonulá-
sáig. 
A jelentős játékos karrier után edzősködni kezdett. 1983. nyarától lett a Bordányi SK megyei első osz-
tályú csapatának az edzője. A Bordány trénere maradt - több-kevesebb megszakítással 1997-ig. Köz-
ben egy-két bajnoki évadra a megye I. más csapatánál - így pl. Újszentivánon is - megfordult.

A Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetségben is fontos feladatokat látott el. 1990-től-1992-ig a Megyei IFI Válogatott 
edzője volt Dr. Szamosvölgyi Zoltánnal együtt. Hozzáértő munkájuk gyümölcse 1992-ben érett be, amikor is csapa-
tuk Országos első helyezést ért el. A későbbiekben a CSLSZ különböző bizottságaiban tevékenykedett.
Az edzősködés befejezése után sem szakadt el imádott sportágától, hiszen az öregfiúk különböző csapataiban és a 
baráti lábteniszben továbbra is "játékban" maradt. 
Egy idő óta tudtuk, hogy súlyos beteg. Őt, akit mindig a győzni akarás hajtott most mégis veszíteni kényszerült, le-
győzte a betegség. Halál hírén megrendülve búcsúzunk Sándor Zoltán Barátunktól, Sporttársunktól, akinek mun-
kássága a Csongrád megyei labdarúgás jelentős fejezete.
Zoli, nyugodj békében. 																																																																																																																																				Bordány	Sportkör
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