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Mint	arról	már	a	korábbiakban	is	beszámoltunk,	ön-
kormányzatunk	sikeresen	pályázott	a	Közép-	és	Ke-
let-európai	Történelem	 és	Társadalom	Kutatásáért	
Közalapıt́ványhoz	"Büszkeségpont"	kialakıt́ására.	A	
pályázatnak	 köszönhetően	 teljes	 egészében	 finan-
szıŕozták	a	szobor	elkészıt́ését,	felállıt́ ását	és	a	körü-
lötte	lévő	terület	rendbetételét.	A	projektek	kereté-
ben	 az	1956-os	 forradalom	 és	 szabadságharc	 ese-
ményeinek,	 hőseinek	 és	 áldozatainak	 közterületi	
emlékműveket,	 emlékhelyeket	 állıt́ ani	 kıv́ánók	 je-
lentkezését	 várták.	 Pályázatunkat	 csak	 a	 második	
körben	támogatta	a	kura-
tórium,	 ı́gy	 a	 határidők	
jelentős	módosulása	mi-
att	 a	 képviselő-testület-
nek	 egy	 másik	 alkotást	
kellett	kiválasztani,	mint	
amiről	 korábban	 döntés	
született.	 A	 képviselők	
úgy	döntöttek,	hogy	Juha	
Richárd	Attila	 szobrát,	 a	
“Pesti	 srác”-ot	 a	Honvéd	
utcában,	egy	dıśztér	kia-
lakıt́ását	követően	 	 állıt́ -
sák	 fel,	 mondván	 a	 hős	
kisfiút	ábrázoló	szobor	jó	példával	szolgál	majd	a	fel-
növekvő	generációnak.	Az	iskola	Honvéd	utca	előtti	
tere	méltó	helye	lesz	az	emlékezésnek.	A	szoborállı-́
tás	 természetesen	 a	 területrendezést	 is	 magával	
hozta.	A	 régi,	 felázott	kerıt́és	 elbontásra	került,	 az	
iskola	udvari	bejáratának	kapuját	beljebb,	a	két	épü-
let	közé	helyezték	át.	Az	Erzsébet	táborosok	által	ta-
valy	kialakıt́ott	virágágyás	is	új	helyet	kapott,	az	idei	
táborozók	 átültették	 a	 növényeket.	 A	 szobor	 kör-
nyékét	térkővel,	a	régi	esővıź	elvezető	árok	helyét,	és	
az	 út	 szélét	pedig	gyepráccsal	 rakták	ki	a	szakem-
berek.	Az	 újonnan	 épıt́ett	 és	a	régi	 épületet	 össze-
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kötő	oszlopos	tető	végre	a	korábbi	épıt́ési	terv	sze-
rinti	 látvánnyal	 várja	 az	 ide	 érkezőket.	Most	 érvé-
nyesül	 a	 tervező	 korábban	 megálmodott	 elképze-
lése,	 a	 régi	 és	 az	 új	 rész	 esztétikus,	 egyszerű	 de	
látványos	összekapcsolása.	Kicsit	olyan,	mintha	egy	
új	épületet	kaptunk	volna,	pedig	ez	eddig	is	ıǵy	és	itt	
állt,	csak	a	hangsúly	nem	ide	terelődött.	A	terület-
rendezéssel	 a	korábbi	 elképzelések	 is	megvalósul-
hattak.	Jelentősen	javult	az	iskola	előtti	parkolás,	le-
állás	helyzete.	Az	árok	betemetésével,	az	esővıźelve-
zetés	 földfelszıń 	 alatti	megoldásával	 sikerült	plusz	

területhez	hozzájutni.	Egy	
úgynevezett	 dokkoló	 te-
rület	alakulhatott	ki,	ahol	
a	szülők	biztonságosan	fé-
re	tudnak	parkolni,	mıǵ	a	
gyermek	 kiszáll	 az	 autó-
ból.	A	 tanyán	 élő	 lakosok	
régóta	kérték,	hogy	bizto-
sıt́sanak	helyet	számukra	
a	kerékpártároló	pavilon-
ban,	ugyancsak	igény	volt	
ez	a	sportcsarnokot	hasz-
nálók	részéről	is.	A	kerıt́és	
elbontásával	 a	 kerékpár-

tárolóba	ezentúl	az	iskola	nyitvatartásától	függetle-
nül	is	lerakhatják	biciklijeiket	a	környéken	élők,	vagy	
a	programokra	ide	érkezők,	mıǵ	korábban	az	iskolai	
szünidők	esetén	erre	egyáltalán	nem	volt	lehetősé-
gük.	A	biztonságra	remélhetőleg	az	újonnan	felsze-
relt	 kamerák	 nyújtanak	 garanciát,	 de	 nem	 árt,	 ha	
mindenki	zárja	is	a	közterületeken	lerakott	járművét	
nem	csak	 itt,	hanem	a	többi	kijelölt	helyen	 is	 falu-	
szerte.	A	szobrot	már	most	megszerették	az	iskolába	
járó	gyerekek,	számos	szelfi	készült	és	sokan	bıźnak	
abban	is,	hogy	szerencsét	hoz	majd	a	kézfogása	egy-
egy	dolgozat	megıŕása	előtt.
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régóta	kérték,	hogy	bizto-
sıt́sanak	helyet	számukra	
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Szerencsét hozhat a hőssel való kézfogás



rült	forgalomlassıt́ ó	küszöb.	Reméljük,	hogy	a	csalá-
dok	és	a	kisgyermekesek	biztonsága	érdekében	kia-
lakıt́ott	lassıt́ ók	nagy	segıt́séget	jelentenek	majd	a	
jövőben	a	településünkön	közlekedők	számára.

ALGYŐ	ELLEN	JÁTSZIK	MEGYE	I-ES	CSAPATUNK

A	Bordány	II	hazai	pályán	meccsel	
A	Foliaplast-Bordány	SK	megye	I-es	csapata	4-0-ra	
nyert	a	Szentes	ellen	a	búcsú	alkalmával	megrende-
zett	bajnoki	mérkőzésen,	góljainkon	Fodor	Balázs	
és	Gajdacsi	Mátyás	 osztozott	meg	 fele-fele	 arány-
ban.	Szombaton	16.30-kor	idegenben	jön	a	bajnok-
ság	eddigi	legnagyobb	erőpróbája,	hiszen	az	élme-
zőnyhöz	 tartozó	 Algyőn	 vizitál	 a	 Hódi	 legénység.	
U19-es	együttesünk	a	szabadnaposok	hétvége	után	
szombaton	16.30-kor	Csanyteleken	lép	pályára,	mıǵ	
megye	 III-as	 csapatunk	 vasárnap	16.30-kor	hazai	
pályán	fogadja	a	Sándorfalva	II	együttesét.	Női	kézi-
labdázóink	szeptember	2-án	(szombaton)	Deszken	
szerepelnek	 egy	 tornán.	 Reméljük,	 minél	 többen	
ellátogatnak	valamely	mérkőzésre	és	bıźtatják	ked-
venc	csapatukat.	Hajrá	Bordány!	Hajrá	BSK!

TEGYÜNK	EGYÜTT	KÖRNYEZETÜK	MEGÓVÁSÁÉRT

Zöldhulladék	szállítás	időpontjai
Egyre	többen	teszik	ki	a	házak	elé	a	komposztálható	
hulladék	szállıt́ ására	alkalmas	biológiailag	lebomló	
zsákokban	 a	 ház	 körül	 felgyülemlett	 zöldhulladé-
kot,	 sajnos	még	mindig	vannak	azonban	olyan	 la-
kók,	akik	még	mindig	a	kukába	teszik	a	ház	körül	le-
vágott	 füvet,	 gallyakat.	 Ha	 ennek	 az	 az	 oka,	 hogy	
nincs	zsák,	amibe		szétválogathatnák	a	komposztál-
ható	hulladékot,	azt	akár	a	Faluház,	akár	a	Polgár-
mesteri	Hivatal	információs	pultjánál	átvehető!	Az	
év	végéig	Bordányban	még	az	alábbi	napokon	szer-
vez	zöldhulladék	begyűjtést	a	közszolgáltató:	szep-
tember	5,	19;	október	3,	17;	november	14	és	decem-
ber	18.	A	zsákba	vágott	füvet,	virágot,	falevelet,	lágy-
szárú	 növényeket,	 kezeletlen	 kéreg	 darabokat,	 a	
háztartásban	keletkezett	konyhai	és	élelmiszer	ma-
radékot,	fűrészport,	fa	forgácsot,	száraz	szalmát	le-
het	elhelyezni.	Ugyancsak	a	zsákba	kerülhetnek	a	
zöldség-	és	gyümölcs	maradványok,	a	kávézacc,	tea-
levelek,	tojáshéj	és	egyéb	növényi	származékok	is.	
Maximum	70	cm	hosszú,	50	cm	átmérőjű	kötegek-
ben,	kévébe	kötve	kell	kihelyezni	a	gallyakat,	faága-
kat	fanyesedékeket,	amelyből	egy	alkalommal	ma-
ximum	0,5	köbméternyit	szállıt́ anak	majd	el	a	ház	
elől.	Természetesen	a	begyűjtött	hulladékok	aprıt́ás	
és	komposztálás	után	hasznosıt́ ásra	kerülnek.	Fon-
tos	információ,	hogy	a	szelektıv́	(korábbi	nevén	sár-
ga	zsákos)	hulladék	gyűjtésére	minden	páratlan	hét	
keddjén	kerül	sor.

ÚJ	 FEKVŐRENDŐRÖK	ÓVJÁK	GYERMEKEINKET	

ÓVATOSAN	 KÖZLEKEDJENEK!

Bordány	Nagyközség	O� nkormányzata	a	hamarosan	
kezdődő	tanév	kezdetére	időzıt́ette	az	oktatási	in-
tézmények	 elé	 kihelyezendő	 fekvőrendőrök	 elhe-
lyezését.	Többszöri	probléma	volt	ugyanis,	hogy	a	
sebességkorlátozó	 tábla	 jelzését	 figyelmen	 kıv́ül	
hagyva	nagy	sebességgel	haladtak	át	az	autósok	az	
iskola	és	az	óvoda	épülete	előtt,	ezért	került	sor	az	
érintett	területeken	a	fent	emlıt́ett	forgalomkorlá-
tozási	eszköz	elhelyezésére.	Az	iskola	épületénél	a	
Honvéd	utcán	a	Dudás	utcai	és	a	Bem	utcai	kereszte-
ződést	követően,	mıǵ	az	óvodánál	a	Rákóczi	utcán	a	
Benke	Gedeon	és	a	Jókai	utca	közötti	szakaszra	ke-
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Sertéssült	vegyes	körettel
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