
Az október 16-i (szombati) hulladékgyűjtésben csak a papıŕ összegyűjtését végzi majd az ifjúsági önkormányzat, 
a fémhulladékok összegyűjtésére a tervek szerint jövő tavasszal kerül majd sor.

Az ifjúsági önkormányzat kéri, hogy a háztartásban fel-
gyülemlett papıŕhulladékot legkésőbb 8 óráig helyezzék 
ki a házak elé, ahonnan 8 és 12 óra között a hulladékgyűj-
tésben résztvevő fiatalok elszállıt́ják. Fontos, hogy csak a 
belterületen járják a fiatalok az utcákat, ha külterületről 
szeretné felajánlani, a lent megadott elérhetőségek egyi-
kén kérjük, jelezze azt felénk október 15-ig! Amennyiben 
nagyobb mennyiségű papıŕhulladékot szeretne leadni 
(akár belterületen, akár külterületen), azt is előzetesen 
jelezze a GYIFO�  felé az alábbi elérhetőségek egyikén októ-
ber 15-ig! Kérjük, adja meg nevét, a papıŕhulladék helyét 
és mennyiségét is: vida.patricia@bordany.hu vagy le 
hel.mate@bordany.hu email cıḿen, vagy az ifjúsági ön-
kormányzat hivatalos facebook oldalán, üzenetben (https: 

//www.facebook.com/biipbordany).
Kedves fiatalok! Lehetőségetek van az 50 órás közösségi szolgálat teljesıt́ésére is a papıŕhulladék-gyűjtési akció 
alatt! Ehhez nem kell mást tennetek, mint jelezni felénk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén. További 
információk a bordany.com és a GYIFO�  hivatalos közösségi oldalain!
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A	hétvégi	vasgyűjtést	elhalasztja,	de	a	jövő
hétvégi	papírgyűjtést	megtartja	a	GYIFÖ

Október	19-én	háláját	és	tiszteletét
nyilvánítja	ki	településünk	az	időseknek	
Október hónapban tartjuk az idősek napját, mely a szeretet, és a megbecsülés ünnepe. Az a dolgunk, hogy megta-
nuljuk mi magunk, és megtanıt́suk a gyermekeinknek, a következő generációnak tisztelni az időseket. Ezen alka-
lomból a Bordányi O� nkor-
mányzat és intézményei sze-
retettel meghıv́nak minden 
kedves bordányi időskorút 
egy közös ünneplésre, mely-
nek helyszıńe Faluház, idő-
pontja: 2021.10.19. (kedd) 
14 óra. Az ünnepségre szı-́
nes műsorral készülnek az 
Apraja-falva O� voda és Böl-
csőde óvodásai, valamint az 
A� dám Jenő A� ltalános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Isko-
la tanulói. A Családi Kisfesz-
tiválról jól ismert Bata Krisz-
tina is újra fellép települé-
sünk deszkáin „Operett gyöngyszemek” előadásával. A program végén az Integrált Szociális és Egészségügyi Köz-
pont dolgozói kis vendéglátással készülnek. Illetve apró meglepetések is várnak a programon résztvevő idősekre. 
Mindenkit szeretettel várunk!

"Most már rád vár a feladat,
nyisd hát meg a szívedet!
Jusson nekik gondoskodás,
melegítő szeretet.

Ne azért, mert elvárható,
ne azért tedd Ővelük.
Csak emlékezz, te rólad szólt
sokáig az életük.
Légy mellettük, ha teheted,
– kis világuk oly rideg.
Öleld Őket szeretettel,
melegítsen a szíved..."

Aranyosi Ervin:
        Amikor megöregednek…
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Pályázat	gondozó	(támogató	
szolgálat	gépkocsivezető)	
munkakör	betöltésére
Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gondozó (támo-
gató szolgálat gépkocsivezető) munkakör betöltésére. A 
jogviszony határozott idejű, 2021.10.25-től 2022.10.24-
ig tartó közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatás jelle-
ge teljes munkaidő. A pályázat benyújtásának határideje 
2021. október 18. A munkakör legkorábban 2021. októ-
ber 25. napjától tölthető be. A részletes pályázati felhıv́ás 
megtekinthető településünk weboldalán.

Tizennyolcadikán	újra	itt	a	
kormányablakbusz
A Mobilizált Kormányablak U� gyfélszolgálat vagy „kor-
mányablakbusz” egy ügyintézésre felszerelt kisbusz, 
amely előre meghatározott időpontokban elérhető olyan 
településeken, ahol nem működik állandó jelleggel kor-
mányablak.
Bordányban legközelebb 2021. október 18-án (hétfőn) 
08.00-10.30 között a Faluház előtt (Park tér 1.) várja önö-
ket a Mobilizált Kormányablak U� gyfélszolgálat, ahol el-
intézhetik a kormányablakokban elérhető ügyköröket, 
benyújthatják kérelmeiket hatósági ügyekben, illetve 
tájékoztatást kaphatnak az eljárás menetéről. Többek 
között személyazonosıt́ó igazolvánnyal, útlevéllel, ve-
zetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu 
regisztrációra is lehetőségük lesz.

Tájékoztatót	tart	a	falugazdász	
és	NAK	szaktanácsadója
Tisztelt Gazdálkodók! Tájékoztató előadást tart Tóth 
András Falugazdász október 11-én 17-18 óra között a 
bordányi Faluházban. Olyan témák is szóba kerülnek, 
mint az őstermelői szabályozás változása; őstermelők 
családi gazdaság /O� CSG/ aktualitások szabályozási hát-
tere és határidők tárgya, kárenyhıt́és elszámolása /ha-
táridő november hónap/; NAK tagdıj́ak. Illetve választ 
kaphatnak tőle egyéb aktuálisan felmerülő kérdéseikre 
is.
Továbbá megjelent a 2022-ben induló Agrárkörnyezet-

gazdálkodás kifizetés pályázati felhıv́ás (VP4-10.1.1-
21), melyre mezőgazdasági termelők pályázhatnak. A 
pályázati felhıv́ás további fontos tudnivalóiról, az elő-
ıŕáscsoportokban kötelező és választható előıŕásairól 
ugyanezen napon, ugyanitt este 6 órától tart tájékoz-
tatót Halmágyi Tiborné szaktanácsadó.
Megtisztelő jelenlétükre feltétlenül számıt́ nagyközsé-
günk falugazdásza.

Ivóvíz	hálózat	karbantartás
Tájékoztatjuk O� nöket, hogy 2021. október hó 11-én 
és 12-én Bordány Településen, az ivóvıź minőség ja-
vıt́ása, fenntartása érdekében karbantartási és vıźtá-
rozó medence tisztıt́ási munkálatokat végeznek. A te-
lepülés egyes részein a jelzett napokon 9 és 15 óra kö-
zött időszakos nyomáscsökkenés, 1-2 órás vıźhiány is 
előfordulhat. A vıźminőség javıt́ása céljából tett intéz-
kedéseink alatt együttműködésüket, türelmüket kö-
szönjük.
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Hétfő

Mindenszentekre csokros krizantém kapható.
Érdeklődni: Takács Judit
6795 Bordány, Petőfi utca 80. 
Tel.: 30/287-0169 (hívható: 17 és 20 óra között )
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