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Szerszámokat	ragadtak	az	intézmények	dolgozói
Tavaszi	karbantartások

Bordány Nagyközség Önkormányzatának lapja  Megjelenik 1991 óta  Ingyenes, havonta megjelenő kiadvány| |

A nagyközség intézményeiben megkezdődtek a tavaszi karbantartási munkálatok. 
Ezekből kivették részüket az ottani dolgozók is. Ásót, kapát, csiszolót, festőecsetet és 
egyéb szerszámokat ragadva segítették a településüzemeltetés munkáját. Nekik kö-
szönhetően megszépültek intézményeink virágoságyásai, kerítései, kapui, korlátjai.
Fotósunk az ISZEK dolgozóit és kis segítőit kapta lencsevégre.		Részletek	a	3.	oldalon!
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Harminc	fát	nyertünk	a	településfásítási
programban,	közel	kétszázat	már
elültettünk	az	idén
A Településüzemeltetési Központ munkatársai az el-
múlt hetekben ültettek el százkilencven darab fát a 
település különböző pontjain, és hamarosan még har-
minc fát ültethetnek el egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetően.
Tovább folytatódik a település zöldıt́ése. A korábbi el-
képzeléseknek megfelelően újabb fasorokkal bővül a 
település, hozzájárulva a globális felmelegedés lassı-́
tásához. A Kossuth utcában a kiszáradt oszlopos szil-
fák helyett, valamint a korábbi fasor meghosszabbı-́
tásaként harminc darab szeleste hársfát, illetve ugyan-
csak a Kossuth utca északi felén valamint a Pető�i ut-
cai fasor pótlásaként hatvan darab gömbkőrist ültet-
tek a településüzemeltetés munkásai. Száz darab pusz-
taszil került elültetésre a kerékpárút Szeged felé tar-
tó szakasza mellett.
A� prilis végéig további munka várt a munkásokra: a 
temetőhöz vezető út, és a temető melletti területen 

kerültek elültetésre azok a korai juharok, amelyeket az 
önkormányzat a Településfásıt́ási program keretében 
meghirdetett pályázaton nyert el. Ezeket a fákat április 
25-én, hétfőn szállıt́otta le a kertészet Bordányba.

Bordány Nagyközség O� nkormányzatának Képviselő-testülete május 5-én tartja soron következő ülését a Faluház 
dıśztermében. A szokásostól eltérő időpontnak az az oka, hogy több beérkező árajánlatról is döntenek majd a kép-
viselők, hiszen a nyertes pályázatoknak köszönhetően ajánlatokat kért be a polgármesteri hivatal.
Döntés születhet a Benke Gedeon utca felújıt́ását végző cégről, az 1+1 útépıt́ési program aszfaltozási munkáinak 
kivitelezőjéről, valamint a te-
lepülésüzemeltetési Központ 
eszközbeszerzéseiről is, ahol 
többek között egy traktor és 
egy pótkocsi megvásárlására 
kerülhet sor, ha kiválasztják 
a nyertes szállıt́ót.
A délután öt órakor kezdődő 
ülésen a képviselők foglal-
koznak még a Falunapi ren-
dezvények előkészületeivel, 
és a tervek szerint két beszá-
molót is meghallgatnak. A 
Bordányi Településfejlesztő 
Nonpro�it Korlátolt Felelős-
ségű Társaság és a Homok-
hátság Szıv́e Szociális Szö-
vetkezet tevékenységéről 
szóló anyagok kerülnek a tes-
tület elé. Ezen az ülésen fo-
gadják el várhatóan az éves belső ellenőrzési jelentést is.
Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosıt́ásá-
ra és Bordány Nagyközség O� nkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotására csak 
a májusi ülésen kerül majd sor. Az ülés, mint mindig, most is nyilvános, várják az érdeklődőket.

Május	5-re	helyezték	át	a	testületi	ülést



Bordányi Napló  3           |

Mondja	el	véleményét	a	közösségi
közlekedésről
A KTI Közlekedéstudományi Intézet 
Nonpro�it Kft. Dél-alföldi Közlekedésszer-
vező Iroda menetrendi egyeztetésre hıv́ja 
az önkormányzatokat többek között an-
nak érdekében, hogy összegyűjtse a mó-
dosıt́ást igénylő javaslatokat, észrevétele-
ket a vasúti és autóbusz menetrenddel kapcsolatban. Az önkormányzat kérdőıv́es felméréssel szeretné kérni a 
lakossági javaslatokat, észrevételeket annak érdekében, hogy minél nagyobb mértékben tudja képviselni az itt 
élők érdekeit. Amennyiben sokat utazik a közösségi közlekedés igénybevételével, kérjük töltse ki az alábbi 
kérdő-ıv́et: https://forms.gle/qN8A3vsqxAsW827f6

Masir	Jánosné	Erzsike	néni	90.
születésnapi	köszöntése
Bordány Nagyközség O� nkormányzata és a település min-
den lakója nevében Tanács Gábor polgármester úr 2022. 
április 12-én, kedden délelőtt köszöntötte a 90. születés-
napját ünneplő Masir Jánosné Erzsike nénit otthonában. 
Polgármester úr és Gyémánt E�va anyakönyvvezető virágot, 
kis ajándékcsomagot, és a Magyarország Miniszterelnöke 
által aláıŕt emléklapot nyújtotta át az ünnepeltnek. Erzsike 
néni 1932. április 3-án született Kiskundorozsmán. Házas-
ságot 1952-ben kötött Masir Jánossal. Két gyermekük szü-
letett: Erzsébet és János. Jelenleg négy unoka és négy déd-
unka szépıt́i meg számára a mindennapokat. A községi ta-
nácsnál dolgozott, majd a szakszövetkezeti irodából ment 
nyugdıj́ba. A mai napig jó szellemi egészségnek örvend és 
érdeklődve kıśéri �igyelemmel a napi történéseket. O� röm-
mel gondozza szobanövényeit és kis kertjének virágait.

Tavaszi	megújulás	az	Iszekben
Március végén az Iszek munkatársai kihasználva a szombati napsüté-
ses munkanapot az intézmény épületeinek külső körletében tavaszi 
kerti munkálatokat végeztek, mely során megszépültek és megújultak 
az utcafronton található virágágyások, a belső udvart szépıt́ő növé-
nyek, valamint sor került kerıt́és, korlátok, és udvari bútorok festésére 
is. Nagy segıt́ségünkre voltak az apró kezek is, hiszen a munkatársak 
kisgyermekei is komoly feladatokat láttak el, ıǵy igazi családias, jó 
hangulatú légkörben telt a nap. 

Könyvtárost	keres	a	Faluház
Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyv-
tár a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján pályázatot 
hirdet könyvtáros munkakör betöltésére. A Munka tör-
vénykönyve szerinti jogviszony időtartama határozott 
idejű, helyettesıt́és céljából 2022.06.01-től 2023.07.31-
ig tartó munkaviszony, a foglalkoztatás jellege teljes mun-
kaidő. A pályázat benyújtásának határideje 2022. május 
20., elbıŕálásának határideje 2022. május 31. A munka-
kör legkorábban 2022. június 1. napjától tölthető be.
Olvassa el a részleteket a bordany.com-on!

Részmunkaidős	gondozói	állás
Az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ a Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gondozó mun-
kakör betöltésére. A jogviszony határozott idejű, helyet-
tesıt́és céljából 2025.03.31-ig tartó közalkalmazotti jog-
viszony, a foglalkoztatás jellege részmunkaidő, heti 30 
órás. A pályázat benyújtásának határideje 2022. má-
jus 9., elbıŕálásának határideje 2022. május 12. A mun-
kakör legkorábban a pályázatok elbıŕálását követően 
azonnal betölthető. Részleteket a bordany.com-on!
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Meseelőadással	záródott	az	óvodai	nyílt	hét
A� prilis 11-13. között zajlottak az óvodai, bölcsődei nyıĺt napok. Húsvétváró kézműves tevékenységek várták az 
Anyukákat, Apukákat. A kellemes, vidám hangulatú közös alkotás nagy örömmel töltette el a mind a gyerekeket, 
mind a szülőket, hiszen ilyen lehetőség már rég adódott az óvoda életében. A nyıĺt napok eseményei az óvónők 
előadásával ért véget. Döbrentey Ildikó- Húsvéti mese cıḿű humoros meséjét adták elő, ami nagy sikert aratott. 
Végezetül a tojáskeresés remek hangulati lezárása volt a hétnek.  	 												Horváthné	Kálmán	Zita

A	víz	világnapja
Apraja-falván
Vıź világnapja (március 22.) alkalmából célunk a témával 
kapcsolatban a közvetlen tapasztalatszerzés volt, ezért a 
csoportok különféle vizes vagy épp kimondottan száraz 
helyre látogattak el a faluban. A több napos program során 
többek között elsétáltak a csoportok a bordányi vıźmű te-
lepre, a vıźtoronyhoz, kirándultak a csatorna part mentén, 
ahol vizet kerestek, sajnos sikertelenül. Ittak az utcai ivóvıź 
kútról, kerestek tűzoltó csapokat. Ezeken a napokon kike-
rült az óvoda udvarára az esővıźgyűjtő hordó. A madár-
itatókat kitakarıt́ották, feltöltötték vıźzel, a fecskék sarazó-
ját pedig előkészıt́ették az óvó nénik a lelkes kis segıt́őik-
kel, reménykedve, hogy beköltözik néhány fecske a fészke-
inkbe. A csoportokban kıśérleteket, meg�igyeléseket végez-
tek a gyerekek a vıźzel kapcsolatban. A kicsik és nagyok a 
forrástól a tengerig megismerkedtek a vıź útjával, ismere-
teket gyűjtöttek a vıź hasznáról és fontosságáról. A bölcsi-
sek is bekapcsolódtak az eseményekbe, ők halacskás tab-
lót festettek a kis tenyerükkel. Ezekről az eseményekről 
egy szép kiállıt́ást állıt́ottak össze a csoportok.
                          Horváthné	Kálmán	Zita

Tegyük	tisztábbá	településünk	útjait
18 fő segıt́ségével sikerült egy nagy pótkocsi szemetet összegyűjteni, a külterületi utak egy részét megtisztıt́ani 
az eldobott szeméttől. Vannak akik kényelmességből, nemtörődömségből eldobják az éppen kezükben vagy ko-

csijukban lévő szemetet, legyen szó 
éppen kiüresedett palackról, becso-
magolt háziállat tetemről, cigaret-
tacsikkről. Talán még ennél is na-
gyobb gondot jelent az illegális sze-
métlerakás. Hiába jár adott eset-
ben pénzbıŕság a felderıt́ett elköve-
tőkkel szemben. A települések ha-
tárában, erdőszéleken, utak mellett 
egyre-másra szaporodnak a hulla-
dékok.
Egy kis statisztika arra vonatkozó-
an, hogy mennyi is lenne az eldo-
bott hulladék várható lebomlási 
ideje: üveg: 1-2 millió év; tejes do-
boz: 5 év; sörös és energia italos 

doboz: 200-500 év; műanyag palack: 450 év; műanyag szatyor: 200-1000 év; cigarettacsikk: 3 hónaptól-15 év.
Akiknek fontos a bolygónk tisztasága, gyermekeink élhető jövője, tenni szeretnének minél többet érte! Lehető-
ség nyıĺt a felderıt́ett illegális szeméthelyek bejelentésére applikáción keresztül. Megtalálható az okos telefonon, 
letölthető  “Hulladékudvar” néven. Kérünk mindenkit ügyeljünk a környezetünkre és NE SZEMETELJU� NK!
Köszönjük minden résztvevőnek az aktıv́ közreműködést.
Szervezők: Joó Kálmánné/földtulajdonosi köz.képviselője/Kistemplom Tanya  V.T.
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Eredményes	bordányi	részvétel	a
Fontos	Sándor	emléknapon	Üllésen
Az U� llés, Forráskút, Csólyospálos Községi A� ltalános Iskola és AMI Fontos Sándor Tagintézménye 2022. április 8-
án rendezte meg a Fontos Sándor emléknapot három művészeti kategóriában: versmon-
dó, rajz és festészet, illetve zenei kategóriákban.
Iskolánkat a Pető�i szavalóversenyen három tanuló képviselte: Fülöp-Tanács Zoé (6.a), 
felkészıt́ője: Hődör Zoltánné, valamint Komjáti Tamara és Péter Dávid Pál (8.o.), felkészı-́
tőjük Lippai Judit volt.
Dávid Pilinszky János: O� rökkön-örökké cıḿű versével 2. helyezést ért el a hetedikesek és 
nyolcadikosok korosztályának rangos megmérettetésen.

Festészetben a felsős tanulók 
részére meghirdettet csendé-
letfestés kategóriában művé-
szeti iskolánk négy tanulója 
nevezett: Gyuris Liliána Fanni 
(5. o.), Gyuris Dorina és Szabó 
E� dua (6.a), valamint Undi 
Amira (7.a). Egy virágkompo-
zıćiót kellett 90 perc alatt meg-
festeniük. Gyönyörű alkotások 
születtek, Amira festményével harmadik helyezést ért 

el. Felkészıt́ő tanáruk: Sándor Mónika volt.
Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez!

Településünk	eredményei	a	megyei
NyelvÉSZ	versenyen
Immáron 23. alkalommal került megrendezésre az országos 
NyelvE� SZ verseny. A versenyt a covid helyzet miatt idén is online 
formában bonyolıt́ották le a szervezők. Iskolánkból 19 tanuló ju-
tott be a megmérettetés második: megyei fordulójába, és ott a kö-
vetkező eredmények születtek:
Alsós korosztályban: Farkas Nikolett (4.o.) 1. helyezés, ezzel tovább-
jutott az országos versenyre. Kovács Zalán (4.o.) 7. helyezés. Fel-
készıt́ő tanáruk: Sólyáné Sárközi A� gnes.
Felsős korosztályban: Czombos Anett (5.o.) 3. helyezés. Fábián 
Hanna (6.a) 1. helyezés, ezzel továbbjutott az országos versenyre. 
Hődör Dávid Zalán (6.a) 2. helyezés, Szabó E� dua (6.a) 3. helyezés, 
Kádár Németh Kata (6.a) 6. helyezés. Felkészıt́ő tanáruk: Hődör 
Zoltánné.
Sándor Anna (7.b) 2. helyezés, Sándor Bertalan (7.b) 3. helyezés, 
Béres Regina (7.b) 7. helyezés, Farkas Roland (8.o.) 6. helyezés, 
Fülöp-Tanács Fanni (8.o) 8. helyezés. Felkésztő tanáruk: Lippai Judit.
Gratulálunk a gyerekeknek és felkészıt́őiknek a szép eredményekhez! A továbbjutóknak sikeres versenyzést kı-́
vánunk az országos megmérettetésen!      	 																			Iskolavezetés

2022.05.27-én, pénteken két év szünet után 
újra megrendezzük a Csillag születik  iskolai 
tehetségkutató versenyt, ahol a diákok több-
féle kategóriában megmutathatják tudásu-
kat-ügyességüket.
Részletek hamarosan az iskolabordany.hu-n!

Csillag	születik
Az iskola hetedik osztályos diákjai 2022. május 16-20-ig a Határ-
talanul pályázat keretében erdélyi kiránduláson vesznek részt. A 
programban Máriaradna, Déva vára, Torockó, a Tordai-hasadék, 
Kolozsvár, Szováta, Székelyudvarhely, a Gyilkos-tó, a Békás-szoros, 
Székelyudvarhely, Segesvár, a Vajdahunyadi vár megtekintése sze-
repel.

Az	iskola	rövid	hírei

	Sándor	Mónika	és	Lippai	Judit
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A	Húsvét	utáni	időszak	–	a	Húsvéti	idő
egyházi	ünnepei
Urunk	mennybemenetelének	ünnepe:	május	29.	- A Húsvét utá-
ni hetedik vasárnapon ünnepeljük, hogy kereszthalála és feltáma-
dása után negyven nappal mennybe ment Krisztus Urunk.
Pünkösd:	június	5. - A Szentlélek eljövetelének ünnepe a Húsvét 
utáni 50. napon.
Adománygyűjtés: A közelmúltban a Katolikus Karitász segélyprog-
ramjához kapcsolódva településünkön is gyűjtés indult a háborús 
menekültek megsegıt́ésére, a Szeged-Csanádi Egyházmegyében el-
szállásolt családok számára. A pénzbeni adomány összege: 402.000 
Ft, természetbeni adományokból pedig 6 mázsányit továbbıt́ottunk. 

„Nagy	gonddal	őrizd	a	szívedet,	mert	hiszen	belőle	indul	ki	az	élet.”	(Péld	4,23)
Plébániánkon ősszel csoportos program indul veszteségeink feldolgozására Varga Krisztina Gyászfeldolgozás 
Módszer® specialista vezetésével. A szakember témával kapcsolatos gondolatai:

Minden	nap	nyomot	hagy
A gyász és a veszteség olyan téma, amiről sokszor inkább hall-
gatunk. Nem tudjuk, hogyan hozakodjunk elő vele, mit mond-
junk, mit kérdezzünk, mit tegyünk. Nem tanıt́ották meg, hogyan 
viszonyuljunk jól ezekhez a helyzetekhez. E� n magam a saját vesz-
teségeimen keresztül kerültem kapcsolatba a gyászfeldolgozás 
módszerrel nyolc évvel ezelőtt. A módszert rendszeresen hasz-
nálom, és talán nem túlzás azt állıt́anom: eszerint élek. Segıt́, 
hogy a jelenben maradjak, és teljes szıv́vel merjek szeretni.
O� t fontos gondolatot hoztam el, ami segıt́ségünkre lehet, hogy 
jobban támogassuk egymást a nehéz helyzetekben:
1.    Nem csak haláleset válthat ki gyászreakciót. Több, mint 40 féle veszteség létezik, ami érzelmi fájdalommal jár.
Mindannyiunkat ért már veszteség. Véget ért egy fontos kapcsolatunk, elköltözünk, elvesztettük egy háziálla-
tunkat, családot alapıt́ottunk, munkahelyet váltottunk, vagy egész egyszerűen nem úgy sikerült az életünk, ahogy 
szerettük volna. Minden olyan változás hatással van ránk, amikor visszavonhatatlanul megváltozik az életünk.
2.    A gyász normális és természetes reakciónk, ezért minden ezzel kapcsolatos érzelmünk is normális és természe-
tes, amit nem kell szégyellnünk.
A lezáratlan érzelmek hatalmas energiamennyiséget emésztenek fel. Ezért a gyászolók gyakran a munkába, evés-
be, sportba vagy vásárlásba menekülnek, hogy eltereljék a �igyelmüket, tovább tudjanak élni. A feldolgozatlan 
gyász megakadályozhatja a boldog élet lehetőségét, veszélyeztetheti egészségünket. Két biztos jele van annak, 
hogy nem tudtuk feldolgozni veszteségünket: még mindig a múlton rágódunk, vagy szorongunk a jövőtől.
3.    A gyász a szıv́eket töri össze, nem a fejeket.
A legtöbb vigasztaló megjegyzés, amit a gyászoló hall, érzelmileg nem segıt́. Mivel nem tanıt́ották meg, mit mon-
djuk ilyenkor, sokszor a már jól ismert mondatok hangoznak el: Ne sıŕj! Légy erős! Tedd túl rajta magad! Foglald 
el magad! Az idő mindent megold! Mind megtapasztalhattuk, hogy ezek nem segıt́enek, mert az értelmünkhöz 
szólnak, nem a szıv́ünkhöz. A gyászolónak arra van szüksége, hogy meghallgassák, esetleg megöleljék.

„Ki	az,	aki	fölmegy?	Ugyanaz,	aki	leszállt.
Azért	szálltál	le,	Uram,	hogy	meggyógyíts,
azért	szálltál	fel,	hogy	fölemelj.
Ha	magamtól	emelkedem	fel,	elesem,
de	ha	te	emelsz	fel,	sértetlen	maradok...
Neked,	aki	feltámadsz,	ezt	mondom:
Uram,	te	vagy	a	reménységem;
neked,	aki	a	mennybe	szállsz:
te	vagy	az	én	menedékem.”

(Szent	Ágoston)

Köszönjük mindazoknak, akik nagylelkű adományaikkal hozzájárultak a háború elől menekülők megsegıt́éséhez.   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						A	bordányi	Karitász	Csoport	tagjai
Egyházközségünk	ünnepei,	eseményei:
Május 1-jén, Anyák napján a 9.30-kor kezdődő szentmisében köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat.
A májusi litániát hétköznaponként 17.00 órától, pénteken, szombaton és vasárnap a szentmisékhez kapcsolódó-
an végezzük a templomban.
Templomunkban	május	22-én	lesz	a	bérmálás.

Gondolatok	veszteségeink	feldolgozására



Bordányi Napló 7           | 

4.    A gyásznak nincsenek szakaszai, és nem az eltelt idő gyógyıt́ja, hanem amit az alatt teszünk.
Sokszor hallunk az öt szakaszról: tagadás, düh, alkudozás, depresszió, elfogadás. Ezeket halálos betegeknél �i-
gyelték meg, de a gyászolókra nem érvényesek. Zavarodottságot okozhat, mert a gyászoló azt hiheti, valami baj 
van vele, mert nem tart még egy adott szakaszban, esetleg azt, hogy csak végig kell mennie ezeken a fázisokon, és 
a gyásza elmúlik. Tehát szakaszokról nem beszélhetünk, ugyanakkor vannak általános gyászreakciók: csökken a 
koncentrációs képesség, alvás- vagy evészavarok, �izikai kimerültség léphet fel, a gyászoló úgy érzi, mintha egy 
érzelmi hullámvasúton ülne, ahol érzései akár percről percre változhatnak, de az is előfordulhat, hogy a gyászoló 
úgy fogalmaz, hogy „nem érez semmit”.
5.    Minden kapcsolat egyedi, ıǵy minden gyászfolyamat és gyógyulás is más.
E� ppen ezért a veszteségeket nem hasonlıt́juk össze, nem tudhatjuk, mit érez a gyászoló, legfeljebb arra emlékez-
hetünk, mi mit éreztünk egy hasonló esetben. A gyász mértékét az érzelmi kötődés határozza meg. Helyes infor-
mációval és néhány helyes döntésen keresztül meggyógyıt́ható a veszteségeink által okozott érzelmi fájdalom.
Akármikor is szánják rá magukat az elindulásra, nincsenek egyedül. Az országban több, mint 60 specialistához 
fordulhatnak bizalommal. (gyaszfeldolgozasmodszer.hu)

„A	gyászfeldolgozás	eszközével	a	kezedben	nem	fogsz	annyira	félni	eljövendő	veszteségeidtől,
tudni	fogod,	mit	kell	tenned,	hogy	meggyógyítsd	összetört	szíved,

és	ez	lehetővé	teszi,	hogy	minden	kapcsolatodban	száz	százalékig	jelen	tudj	lenni,
és	merj	olyan	nagyon	szeretni,	amennyire	csak	lehet.”

Kormányablak
busz	Bordányban
Csongrád-Csanád megyében a mobilizált 
kormányablak ügyfélszolgálat ismételten 
a kistelepüléseken élők rendelkezésére 
áll. A kormányablakbusz segıt́ségével min-
den olyan ügy elintézhető, mint a kormány-
ablakokban.
Bordányban legközelebb május 16-án (hét-
fő) 08.00-10.30 között a Faluház előtt 
(Park tér 1.) várja O� nöket a Mobilizált Kor-
mányablak U� gyfélszolgálata, ahol hatósági 
ügyekben benyújthatják kérelmeiket, illet-
ve tájékoztatást kaphatnak az eljárás me-
netéről. Mindemellett intézhetik személy-
azonosıt́ó igazolvánnyal, lakcıḿkártyával, 
útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos 
ügyeiket is.
A Mobilizált Kormányablak U� gyfélszolgá-
lat vagy „kormányablakbusz” egy ügyinté-
zésre felszerelt kisbusz, amely előre meg-
határozott időpontokban elérhető olyan 
településeken, ahol nem működik állandó 
jelleggel kormányablak.
A Mobilizált Kormányablak U� gyfélszolgá-
latokon az ügyfelek elintézhetik a kor-
mányablakokban elérhető ügyköröket, 
benyújthatják kérelmeiket hatósági 
ügyekben, illetve tájékoztatást kaphatnak 
az eljárás menetéről. Többek között sze-
mélyazonosıt́ó igazolvánnyal, lakcıḿkár-
tyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kap-
csolatos ügyintézésre, ügyfélkapu regisz-
trációra is lehetőségük van.



Madárin�luenza	meg�igyelési	körzet
elrendelése
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály E� lelmiszerlánc-biztonsági és A� llategészségügyi 
Osztálya 2022. április 20-án Bordány teljes közigazgatási bel és külterületére is meg�igyelési körzetet rendel el, 
magas patogenitású madárinfulenza járványkitörési pontok megjelenése miatt. Az elrendelt állategészségügyi 
intézkedések Bordány közigazgatási területét is érintik.
HATA� ROZAT: A madárin�luenza igen fertőző vıŕusos betegség, ami számos háziszárnyas fajt (csirke, pulyka, fürj, 
stb.), valamint kedvtelésből tartott és vadon élő madárfajt érint.  Esetenként emlősök, többek között az ember is 
megfertőződhet madárin�luenzával. Bár a legtöbb madárin�luenza vıŕus nem fertőz embert, egyesek, például a 
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Az őstermelői nyilatkozat nyomtatványon az 
előző évi nyilatkozatokhoz viszonyıt́va több 
változás is történt.
A 2020-as adóévvel bezárólag az adózónak ak-

Őstermelői	nyilatkozattal	kapcsolatos
változások

Nőgyógyászati vizsgálat, rákszűrés ultrahang vizsgálattal a bordányi védőnői szolgálatnál 2022. május 12-én 
(csütörtökön) és 2022. május 24-én (kedden) 14-18 óra között. A vizsgálatot Dr. Kajtár István végzi, amelynek 
költsége 5000 Ft.
Az ultrahangos vizsgálat mellett 
cytológiai kenet és hurok levételt, 
felhelyezést, gyógyszerıŕatást is 
végez és bármilyen nőgyógyásza-
ti panasszal lehet fordulni a dok-
torúrhoz. Ha még nem telt le az 
egy év az előző rákszűréstől szá-
mıt́va és panasza van, az sem aka-
dály. Várjuk a helyi és a környező 
települések lakóit is.                           
A járványügyi helyzetre tekintet-
tel maszk viselése kötelező és kér-
jük a 1,5 méteres távolság betar-
tását.
Időpont egyeztetés és bejelentke-
zés a Védőnői Szolgálatnál szemé-
lyesen vagy telefonon, munkaidő-
ben a 06 62/288-678, Eszternél a +36 30/33-81-647-es vagy E�vinél a +36 30/19-79-135-ös számokon. A be�ize-
téskor megcıḿzett, felbélyegzett borıt́ékot hozzanak.         																						A	Védőnők

Nőgyógyászati	szűrővizsgálat	a	helyi
védőnői	szolgálatnál

kor kellett benyújtania őstermelői nyilatkozatát, ha a mezőgaz-
dasági tevékenységéből származó árbevétele nem haladta meg 
a 600.000 forintot. A 2021-es adóévtől kezdőden az ősterme-
lői nyilatkozat benyújtásának feltétele, hogy az adózó mezőgaz-
dasági tevékenységből származó árbevétele az éves minimál-
bér 50%-át nem haladta meg, ez jelenleg 1.004.400 forint ösz-
szeget jelent.
További változás a 2021-es adóévtől, hogy a helyi rendelet ér-
telmében az adózónak az őstermelői nyilatkozathoz csatolnia 
kell egy olyan nyilvántartást, amely az őstermelői tevékenysé-
géből származó bevétel igazolásául szolgál. Ez lehet alapnyil-
vántartás, naplófőkönyv, pénztárkönyv, bevételi és költségnyil-
vántartás, bevételi nyilvántartás, értékesıt́ési betétlap.
Az aktuális 2021-es adóévre vonatkozó őstermelői nyilatkozat 
átvehető személyesen a Bordányi Polgármesteri Hivatalban 
vagy letölthető Bordány Nagyközség O� nkormányzatának hiva-
talos weboldaláról (http://bordany.com/).
   																Bordányi	Polgármesteri	Hivatal
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H5N1 és a H7N9 okozott halálos fertőzést emberekben. 
A járvány aktuális hıŕei, naprakész térkép, valamint a be-
tegséggel kapcsolatos hasznos információk az alábbi, fo-
lyamatosan frissülő weboldalon elérhetőek: http://port 
al.nebih.gov.hu/hu/madarin�luenza. A hatóság közlemé-
nyében arra felhıv́ja a �igyelmet, hogy a járványügyi elő-
ıŕások betartása kiemelt jelentőségű a madárin�luenza 
elleni védekezésben. Az ország magas kockázatú terüle-
tein továbbra is kötelező a barom�iállományok zártan tar-
tása, valamint a szállıt́ás előtti tamponvizsgálatok elvég-
zése.
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Elvétve	zápor

Immár sok-sok éve, hogy megfogalmazódott bennünk azaz ötlet, hogy milyen jó lenne egy teljes napig tollaslab-
dázni. Ez első alkalommal 10 éve valósult meg és bár az elmúlt időszakban a vıŕus miatt kimaradt két év, de most 
ismét várunk minden tollaslabda-kedvelőt a sportcsarnokba május 13-14-én! A korábban megszokottak szerint 
reggel 8 órakor az általános iskolások a testnevelés órák keretén belül nyitják a 24 órát, ezt követően 13.30-tól 
17.30-ig a bordányi tollascsapat edzései veszik át a stafétát. 17.30-tól másnap reggel 8-ig pedig bárki számára 
"szabad a pálya".
A rendezvény ingyenes, a résztvevőknek a helyszıńen lehetőség nyıĺik mind a mostani eseményhez, mind pedig a 
jelenlegi csapat további eredményes felkészüléséhez hozzájárulni. A befolyt összeget új sporteszközök vásárlá-
sára fordıt́juk. Kérjük, hozz váltócipőt! Várunk mindenkit sok szeretettel!								Bordányi	Tollas	Amatőr	Sportcsapat

Jubileumi	tollas	maraton	májusban

Bordányi	éremeső	a	Tollaslabda
Diákolimpia	Országos	döntőjén
Fantasztikus eredményekkel zártuk az idei Tollaslabda Diákolimpiát! Mindenkire nagyon büszkék vagyunk!

Először is az eddigi "hagyománnyal" ellentétben senki se jött el győztes meccs 
nélkül (6 mérkőzést kell játszani mindenkinek). Egy másik hagyományt viszont 
szerencsére megtartottunk, miszerint 2006 óta minden évben szereztünk lega-
lább egy érmet! A hét induló közül ugyanis hárman is dobogós helyet harcoltak ki 
maguknak! További hárman a legjobb 10-ben végeztek, ami szintén nagyon szép 
eredmény! Szıv́ből gratulálunk mindenkinek!!!
Eredmények: Nógrádi Blanka: II. korcsoport Lány 2. hely (5 győzelem); Makra 
Menyhért: II. korcsoport Fiú 15. hely (1 győzelem); Sándor Anna: III. korcsoport 
Lány 1. hely (6 győzelem); Sándor Bertalan: III. korcsoport Fiú 9. hely (3 győ-
zelem); Vér Fanni: VI. korcsoport Lány 6. hely (3 győzelem); Vér Zsó�i: VI. kor-
csoport Lány 2. hely (5 győzelem); Gábor Zalán: VI. korcsoport Fiú 8. hely (1 győ-
zelem). 

Vér Zsó�inak és Vér Fanninak pedig sikerült elhozni a legeredményesebb középiskola dıj́át is. Nagyon köszönjük 
Bálint Lászlóné Kati néninek a felkészıt́ést és Rebekának a meccseken való támogatást.

A	szülők	nevében:	Sándor	Gyuláné

Elvétve	zápor
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