
2021 július 4-én beszámoló közgyűlést tartott az előző évben végrehajtott feladatokról a Bordányi Polgárőr Cso-
port elnöke. 2020 évben 4712 óra időtartamban, 18 206 km-t 
megtéve járőrözött a csoport tagsága. Költségvetésünk kiegyen-
súlyozott, hiánymentes.
Köszönhetően az O� nkormányzat valamint a Csongrád-Csanád 
Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége által nyújtott pénzügyi 
támogatásnak.
Fő napirendi pont - képviselők mandátumának lejárta miatt – a 
vezetőség választás volt. A polgárőr csoport elnökének többségi 
szavazattal Turner Sándort választotta meg a tagság. Elnökhelyet-
tesnek Szabó Gyulát, titkárnak Fodor Istvánnét választották ismé-
telten. Felügyelő Bizottság elnökének Gyuris Ernőt, tagjainak Kál-
mán Sándort és Pintér Zoltánt szavazták meg.
Gyuris Ernő 24 évi polgárőr elnöki tisztségéből visszavonult. Kö-
szönjük az eddigi munkáját, segıt́ő közreműködésére ezután is 
számıt́ a tagság.
Az elnök a +36 30/621-6220-as telefonszámon áll a lakosság szolgálatára, melyen bármikor hıv́ható. A polgárőr 
járőrautóban lévő telefonszám: +36 30/995-1954, ezen az ügyeletes polgárőr érhető el.

Polgárőr	Csoport	elnöksége
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Gyuris	Ernő	24	évi	polgárőr	elnöki
tisztségéből	vonult	vissza

Kérdőívet	kell	kitölteni	egy	elektromos
rollerért	és	egy	belépőjegyért
Bordány Nagyközség O� nkormányzata az ifjúsági önkormányzattal közösen pályázott sikeresen az Erzsébet Ifjú-
sági Alap Nonprofit Közhasznú Kft-hez. A pályázat komplex ifjúsági fejlesztésekről szól, ennek megalapozó anya-
ga egy ifjúságkutatás megszer-
vezése, amelynek keretében a 
napokban egy kérdőivet kézhez 
kapnak a fiatalok. Ennek feldol-
gozását követően egy tanulmány 
készül, bemutatva többek kö-
zött a fiatalok élethelyzetét. Ez a 
szakmai anyag jó alapja lehet az 
elkövetkező időszak ifjúságpoli-
tikai koncepciójának elkészıt́é-
sekor is.
Minden 12-25 év közötti bordá-
nyi fiatal, aki kitölti a kérdőıv́et 
és azt a Faluházban vagy bár-
melyik ifjúsági önkormányzatos képviselőnek leadja, egyből egy belépőjegyet kap az év szülinapi bulijának ne-
vezett eseményre. Ráadásul ha minden kérdésre válaszol, egy sorsjegyet is kap, amellyel megnyerheti Bordány 
kedvenc elektromos rollerét egy Xiaomi mi Electric Scooter Essential-t, amelyet az Egérház Alapıt́vány ajánlott 
fel. Részletek a GYIFO�  facebook oldalán vagy a bordany.hu-n!



04.25. HPéntek

SzerdaKedd

20°C
9°C

19°C
9°C

Hétfő

22°C
10°C

IDŐJÓS

Szombat Vasárnap

22°C
9°C

23°C
10°C

Csütörtök Péntek

18°C
8°C

20°C
8°C
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Őszi	ebzárlat	és	legeltetési	tilalom
Idén ősszel is sor kerül a rókák veszettség elleni vakciná-
zására, amelyhez kapcsolódóan ezúttal is ebzárlat és le-
geltetési tilalom lép életbe településünkön. A csalétkek 
repülőgépes kihelyezése 2020. október 2-22. között zaj-

lik majd a déli és keleti megyékben. A rendszeres róka-
vakcinázásnak köszönhetően évek óta nem fordult elő 
veszettség.

Az	Autómentes	Nap	díjazottjai
A “Vigyázz, kész, szelfizz” fotópályázat nyertesei: 1. he-
lyezett: Palotás Kriszta; 2. helyezett: Mák Alexandra; 3. 
helyezett: Kovács A� bel. A Lépés Bajnokság nyertesei: 1. 
helyezett: Mészáros Gábor 60568 számú lépéssel; Csur-
gó Regina 19271 számú lépéssel és Csurgó Rebeka 
18556 számú lépéssel. A délutáni ügyességi és környe-

zettudatos állomások teljesıt́ői között 3 fő általános is-
kolás tanulót sorsoltak ki és dıj́aztak, akik a követke-
zők: Széchenyi Zita 1. o., Tóth Veronika 3. o., Gyuris Ger-
gő 4. o. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk, nyeremé-
nyüket a Faluház információs pultjánál vehetik át nyit-
vatartási időben.

Nőgyógyászati	vizsgálat,	
rákszűrés
Nőgyógyászati vizsgálat, rákszűrés ultrahang vizsgálat-
tal a bordányi védőnői szolgálatnál 2021. október 12-
én (kedden) és 2021. október 26-án (kedden)14-től 18 
óráig. A vizsgálatot Dr. Kajtár István végzi, költsége 
5000 Ft. Az ultrahangos vizsgálat mellett cytológiai ke-
net és hurok levételt, felhelyezést, gyógyszerıŕatást is vé-

gez és bármilyen nőgyógyászati panasszal lehet for-
dulni a szakemberhez. Ha még nem telt le az egy év az 
előző rákszűréstől számıt́va és panasza van, az sem 
akadály. Várjuk a helyi és a környező települések la-
kóit is. A járványügyi helyzetre tekintettel maszk vise-
lése kötelező és kérjük a 1,5 méteres távolság betar-
tását. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a Védőnői 
Szolgálatnál személyesen vagy telefonon a 62/288-6 
78 vagy Juditnál a 30/33-81-647-es vagy E�vinél a 30/ 
197-9135 -ös számokon. A befizetéskor megcıḿzett, 
felbélyegzett borıt́ékot hozzanak.

Ingyenes	moldvai	tánctanítás
Régóta érdekel a néptánc, de eddig nem volt alkalmad 
kipróbálni? Gyere el az ingyenes moldvai néptánc tanı-́

tásra és táncházba Bordányba október 2-án, szombat-
on délután 17 órára a Faluházba. Muzsikál a Széműves 
zenekar, táncot tanıt́ Zádori Zsuzsanna és Hajnal János.
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