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„A	különbség	a	között,	amit	megteszünk	és	amire	képesek	lennénk,	megváltoztathatná	a	világot.”	–	Mahatma	Gandhi

Először	lett	női	ifjúsági	polgármester							
												
Megtartotta alakuló ülését Bordányban a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat. Az 
ülés nemcsak a vírushelyzet miatt volt egyedi a bordányi ifjúsági önkormányzat 
történetében, hanem azért is, mert először van női polgármestere a testületnek. Az 
első települési szintű gyermek- és ifjúsági önkormányzatot még 2000-ben választot-
ták meg a nagyközségben.	 	 																																																						Bővebben	a	8.	oldalon!

Megalakult	az	új	GYIFÖ								

Megvásárolható és átvehető a Faluház
előterében munkanapokon 8.00-16.30 között!

Korlátozott	számban	még	kapható
településünk	2021-es

falra	is	akasztható
asztali	naptára

Gyűjtsünk együtt

intelligens zebrára
                                         Minden	beérkező	forinthoz	az	önkormányzat	

további	egy	forint	támogatást	ad	hozzáÁra: 350 Ft
BordányKártyával ingyenes!

Ön már felragasztotta
a gyűjtőedényre

a matricát?
Részletek	a	2.	oldalon!

Díszítsék az Ön húsvéti
tojásai is a fát! 

Bővebben	a	2.	oldalon!

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

Részletek	a	bordany.com-on
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Minden	lakosnak	egy	tojás	a	kitűzött	cél
Tegyük szıńesebbé együtt a Húsvéti ünnepeket! 
Ahogy arról korábban beszámoltunk önkormány-
zatunk megkezdte a Húsvéttal kapcsolatos tele-
pülési feladatok előkészıt́ését. A tervek szerint a 
gyerekek és családok számára készülő meglepe-
tés mellett egy úgynevezett tojásfa is elkészülne, 
amely március 22-től egészen április 6-ig szıńesı-́
tené nagyközségünk központját, a Szent István 
teret. Az előkészületben a bordányi családok, vál-
lalkozások, intézmények is segıt́hetnek azzal, ha 
felajánlanak erre a célra fára akasztható szıńes to-
jásokat. Folyamatosan érkeznek a lakossági fela-
jánlások, ugyanakkor nagy öröm, hogy az Apraja-
falva O� voda és Bölcsőde, valamint az A� dám Jenő 
A� ltalános Iskola is csatlakozott a kezdeményezés-
hez, ıǵy közel 130 óvodás és bölcsődés, valamint 
közel 240 általános iskolás gyermek munkája is 
felkerül a falu tojásfájára. A további felajánláso-
kat március közepéig várják a Faluházban! A cél 
az, hogy egy minél több dıśzből álló, összefogás-
sal megvalósuló fa jöjjön létre. Előre is köszönjük 
a segıt́ségét!

Ön	már	felragasztotta	a
gyűjtőedényre	a	matricát?
Ahogy arra korábban is felhıv́tuk a �igyelmüket, a FBH-NP Nonpro�it Kft. több lép-
csőben matricás rendszert vezet be. Kézhezvételtől számıt́ott 30 napon belül azt a 
gyűjtőedényre jól látható módon kötelesek felragasztani. Amennyiben nem találják a 
matricát, esetleg hibás az azon megjelölt kuka nagysága, mert időközben nagyobb, 
vagy kisebb űrtartalmú edényre váltottak, vagy felragasztották ugyan a matricát, de 
az mégis eltűnt, leesett a hulladékgyűjtő edényről, az �bhnpkft@�bhnpkft.hu e-mail-
ben, vagy telefonon és személyesen is jelezhetik a szolgáltatónál, aki pótolja a hiányt.

Minden hónapban egy-egy alkalommal közzétesz-
szük itt a Bordányi Napló hasábjain, illetve telepü-
lés közösségi oldalán is azt, hogy összesen eddig 
mennyi műanyagkupakot gyűjtöttünk össze kö-
zösen és ezért a felvásárló által jelzett árak alap-
ján mi az az összeg, amely jótékony célra fordıt́ha-
tó. Az első hónapban nagyon sokan kapcsolódtak 
be aktıv́an a programba, a legkisebbektől egészen 
a nyugdıj́as korosztályig nagyon sok segıt́ő szán-
dékú ember csatlakozott a kezdeményezéshez. A 
jótékony célok meghatározása érdekében, már meg 
is tartotta első egyeztetését a helyi "kupaktanács", 
sok-sok támogatandó ügy felmerült, a pontos cél 
megjelölése is hamarosan megtörténik.
Amennyiben bárkinek van olyan ötlete, javaslata, 
amelyre célszerű lenne a kupakgyűjtésből befolyt 
pénzt fordıt́ani, kérjük mihamarabb jelezze Azt a 
bordany@bordany.hu e-mail cıḿre eljuttatott elek-
tronikus levelében. Köszönjük!

Megérkezett	az	első	KUPAK	INFO



Bordányi Napló  3           |

Elmaradt	a	farsangi	dínom-dánom
A naptár szerint Farsang van! Nincs ebben semmi meglepő. Egy évvel eze-
lőtt nagyon fergeteges hangulatú rendezvényen vehettünk részt nyugdıj́as 
társaimmal. Azonban március tizenharmadikával minden megváltozott. 
Lassan egy év telt el mióta a járvány miatt teljesen felborult mindenki élete. 
A közösségi élet megállt, mert nem tehetett mást. Mi jelenleg is várunk és 
velünk együtt sajnos a vıŕus is. Reménykedjünk az oltóanyagban, mert a 
bezártságunk  lassan már eluralkodik felettünk.

Mit szeretnék üzenni a nyugdıj́asainknak ıǵy farsang idején? Azt, hogy eb-
ben a pillanatban is szervezzük a lehetséges programjainkat. Valamikor el 
kell, hogy induljon az élet és mi készen fogunk állni rá. Nem lehetünk  fela-

Kedves Hıv́ek! Belátható közelségbe került, hogy megszólaljon templo-
munk megújult, kibővıt́ett orgonája. Egyházközségünk életének, törté-
netének kiemelkedő eseménye lesz ez.
Természetesen a jelentős munka jelentős kiadással jár. Hálás szıv́vel kö-
szönjük mindazok közreműködését, akik már az eddigiekben is bármi-
lyen módon sokat tettek a megvalósulás érdekében.
Most, hogy a munkálatok az utolsó fázishoz közelednek, arra kérjük a 
Kedves Hıv́eket, hogy akinek lehetősége van, aki teheti, ebben az évben 
minél előbb rendezze egyházközségi hozzájárulását ezzel segıt́ve, hogy 
a felújıt́ás, bővıt́és költségeit a munkálatok elkészültével maradéktala-
nul kiegyenlıt́hessük.
Együttműködésüket köszönjük, és örömmel várjuk, hogy megújult or-
gonánk gazdag hangzásával mielőbb méltó kıśérője legyen a Jóistenhez 
forduló imádságainknak, szertartásainknak, templomi eseményeink-
nek.       													Zoltán	atya

Támogassuk	településünk	új	orgonájának
mihamarabbi	elkészülését

datok és célok nélkül. Az E� letet az 
éveknek Országos Szövetsége és a 
megyei szövetség együttműködve 
készül, hogy minden nyugdıj́as ta-
gunk tudjon róla, hogy ha nehezen 
is, de újra fogunk rendezvényeket 
szervezni és kisebb-nagyobb kirán-
dulásokra menni. Bizalmunk legyen 
ebben.
Jelenleg még nem tudunk a Falu-
ház termeiben találkozni, de egy sé-
ta közben megtekinthetjük a Nagy-
községben átadott két kondiparkot. 
Mivel nem igazán nekünk való esz-
közök vannak ott, kipróbálni már 
nem lesz egyszerű, de reméljük, 
hogy a �iatalok örömmel veszik bir-
tokba.
Bıźom benne, hogy a közeljövőben 
- amikor biztonságossá válik a 
találkozás - újra összegyűlünk, be-
szélgetünk egymással és közösen 
tervezgetünk majd.
Köszönettel!   Szalai	Antal

COVID-19	elleni	oltási	információk
A COVID-19 elleni védőoltás kapcsán felhıv́juk �igyelmü-
ket, hogy a háziorvosok keresik meg az oltandó páciense-
ket a regisztrációkor megadott telefonszámon, a védelmi 
hivatal által megadott lista szerint.
A védőoltás elősegıt́i, hogy az immunrendszer (a szerve-
zet természetes védelme) antitesteket és a vıŕus ellen ha-
tó vérsejteket termeljen, ıǵy nyújtson védelmet a Covid-

19 ellen. Az oltóanyagokra vonatkozó részletes in-
formáció (alkalmazási előirat, betegtájékoztató) az 
alábbi honlapon érhető el: https://ogyei.gov.hu/ 
gyogyszeradatbazis. A védőoltások nem okozhatnak 
Covid-19 betegséget. A koronavıŕus elleni oltás irán-
ti igényt regisztráció útján lehet jelezni vakcinainfo. 
gov.hu oldalon. A védőoltás önkéntes és ingyenes.
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I�jú	bordányi	nyelvészek	sikerei	
Hagyományosan minden év első hónapjában kerül megren-
dezésre a Nyelvész tanulmányi verseny. Idén január 15-én 
szervezték az iskolai fordulót. Ezen a rangos megméretteté-
sen több diákunk is versenyzett a bordányi A� dám Jenő A� lta-
lános Iskolából. Közülük öt tanuló jutott tovább a verseny 
megyei fordulójába:
Béres Dorina, Bóta Emil Benjamin, Sándor Márton 8.a, Sza-

Ebben az évben is �igyelmet fordıt́ottunk a 
hagyományok őrzésére, ápolására intézmé-

nyünkben. Egy projekthéten keresztül min-
den csoportban igyekeztünk változatos 
módszerekkel és eszközökkel bemutatni a 
gyermekeknek az „időjós” medve történe-

Előbújt	a	medve	a	barlangjából

Az idei 2020-2021-es tanévben rendhagyó módon ke-
rültek megrendezésre a bordányi A� dám Jenő A� ltalános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangszeres tansza-
kainak félévi vizsgái.
A január 18-22. közé eső beszámolókat a vıŕushelyzet-
re való tekintettel nem tudtuk a megszokott módon, kon-
certszerűen megtartani. Hagyományosan vizsgakoncert-
nek hıv́juk ezeket, ahova meghıv́juk a szülőket, hozzá-
tartozókat, tanárkollégákat és sok esetben osztálytár-
sakat, barátokat is, akik szıv́esen el is jönnek, hogy meg-
hallgathassák a kis művészpalántákat.
Ezen törekvésünk helyett zártkörű vizsga meghallgatá-
sokat tartottunk, melyen az iskola vezetősége, és az i�jú 
zenészek lehettek csak jelen. A művészeti iskola min-
den hangszeres tanulója sikeres félévi beszámolót tett, 
büszkén tekintünk rájuk. A második félévben pedig tö-
retlen lendülettel folytatjuk a munkát.
Fontos megemlıt́eni, hogy minden vizsgáról – és azon 
belül minden tanulóról külön – videófelvétel készült, 
melyért ilyen módon is szeretnénk köszönetet mon-
dani Ocskó Zoltán intézményvezető úrnak és Kálmán 

Ismét	bizonyítottak	bordány	i�jú
zeneművészei

tét. Sokféle technikával készültek mackók a vizuális nevelés kere-
tén belül, több csoportban mackóbarlangot is épıt́ettek és persze a 
medvés mondókák, versek, dalok és mesés történetek is segıt́ették 
a szélesebb körű ismeretszerzést sok-sok játékosságon keresztül.
Február 2-án különös dologra lettek �igyelmesek a gyerekek az ud-
vari szabadjátékra érkezve. Egy félreeső sarokban  barlangot vél-
tek felfedezni, ahová együtt érkeztek meg a csoportok a „Bújj, bújj 
medve, gyere ki a gyepre, ha kijöttél légy csendesen, hogy a vadász 
meg ne lessen” medvecsalogatót énekelve. Erre egy álmos medve 
nyújtózkodva bújt elő és a gyerekek ügyesen segıt́ettek neki eldön-
teni, hogy kint maradhat-e vagy még negyven hosszú napra ér-
demes visszabújnia, mert a tavaszra még várni kell. A nap nem sü-
tött ezen a napon, ıǵy a mackó nem látta meg az árnyékát, nem kel-
lett visszabújnia.
Ennek örömére egy medvefogóra invitálta a gyerekeket, de segıt́sé-
get is hıv́ott maga mellé. Három gyermek fejére mackófüleket tett, 
melyek mindig az aktuális fogóhoz vándoroltak tovább, hiszen a 
délelőtti udvari játék során szeretettel fogócskáztak a gyerekek a 
„mackó bőrébe” bújva.     Tóth Leila, óvodapedagógus

bó Noémi 8.b és Sándor Bertalan 5.b osztályos ta-
nulók. Gratulálunk a gyerekeknek, és felkészıt́ő-
iknek: Hődör Zoltánnénak és Lippai Juditnak. 
Szurkoljunk értük, hogy a megyei versenyen is tud-
janak a gyerekek jó eredménnyel szerepelni feb-
ruár 26-án!

László intézményvezető helyettesnek!
Ha a szülők közül valaki még nem jutott hozzá gyerme-
ke vizsgafelvételéhez, kérjük keresse fel a hangszeres 
tanárát, aki rendelkezésre bocsátja azt.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a kedves szülők min-
dennemű támogatását, hogy bizalmukkal megtisztel-
ték iskolánkat és hogy gyermekeiket művészeti isko-
lánk növendékei között tudhatjuk.
												Hampel	Zsuzsa,	Művészeti	munkaközösségvezető



Semmi	sem	állhatott	a	farsang	útjába	
Még a koronavıŕus sem állıt́hatta meg az A� dám Jenő A� ltalános Iskolát abban, hogy minden szigorıt́ást és bizton-
sági előıŕást betartva megtartsák a farsangot. Tantermeiket péntek délután hercegnők, szuperhősök és csodála-
tos teremtmények lepték el. Szülők és idegenek ez alkalommal sem léphettek az intézménybe, azonban a Bordá-
nyi Napló a gyerekek és egy osztályfőnök által beküldött ıŕással szeretné bemutatni az aznapi hangulatot.

A gyerekek nagyon készültek erre a délután-
ra. A megelőző napokban igyekeztek jól vi-
selkedni, hiszen az osztályfőnök ettől tette 
függővé, lesz-e buli vagy sem.
A délelőtt az órarend szerint zajlott, utána 
ebéd következett, kinek otthon, kinek a Vad-
gesztenye E� tteremben. 
Negyed kettő után mosolygó, jókedvű gye-
rekek érkeztek vissza az iskola épületébe. 
Gyors teremrendezés után előkerültek a tár-
sasjátékok, sakk, kártya. A tanári asztal bü-
févé alakult át. Elkészültek a jelenlévőkkel 
a közös fotók, megörökıt́ve a jó hangulatot. 
Az osztályfőnök csendes szemlélőként él-
vezte a kellemesen eltöltött pillanatokat. 
Gyorsan elszaladt az a néhány óra. 
„Örömmel	állapítottuk	meg,	hogy	mindany-
nyian	 jól	 éreztük	 magunkat.	 Keressük	 az	
újabb	alkalmat	egy	új,	együtt	töltendő	délu-
tánhoz.„	 	 	 	 	 	
																				Kovács	Józsefné	/	5.b	osztályfőnök

„Pénteken	volt	az	osztályunkban	a	farsang.	A	terem-
ben	az	ebédlőből	visszaérkezve	sok	�inomság	várt	
bennünket:	ropi,	keksz,	mandarin,	szörp.	A	torna-
csarnokban	volt	zene,	fény	és	sok	jelmezbe	öltözött	
gyerek.	A	felvonulást	követően	mindenféle	játékot	
játszottunk:	labdagyűjtő	gördeszkán	hasalva,	ka-
nálban	 tojás	hordás.	Vonatoztunk	 is	 zenére.	Ott	
voltak	a	barátnőim:	Anna	és	Niki	is.	Nagyon	jót	
játszottunk.	Jól	elfáradtunk	és	boldogan	men-
tünk	haza.”

Zombori	Boglárka	/	3.	osztályos	tanuló

„Pénteken	 voltunk	 farsangon,	 mely	 délután	 2	
órától	4	óráig	tartott.	Nekünk	az	osztályterem-
ben	és	a	tornacsarnokban	volt	megtartva.	Há-
rom	lány	nyitótáncot	táncolt.	Nagyon	ügyesek	
voltak.	Megtapsoltuk	az	előadásukat.	A	 far-
sang	elején	sokat	játszottunk,	szaladgáltunk	
is.	 Hunor	 volt	 a	 dj.	 Jó	 zenéket	 válogatott.	
Nagyon	sokat	táncoltunk.	Remekül	éreztük	

magunkat.	Bárcsak	máskor	is	lenne	ilyen	fog-
lalkozás!”					Farkas	Nikolett	/	3.	osztályos	tanuló

Munkatársakat keresnek az alábbi pozıćiók betöltésére: közösségszervező munkatárs, illetve könyvtáros / 
informatikus könyvtáros.
Sikeres pályázati program esetén a közösségszervező feladata olyan helyi kulturális és szabadidős tevékenysé-
gek megvalósıt́ása, melyek hozzájárulnak a település népességmegtartó erejének növeléséhez, támogatva a �ia-
talok helyben maradását, az elvándorlás visszaszorıt́ását, illetve hozzájárulnak a helyi közösségek közötti kap-
csolat kialakıt́ásához, továbbfejlesztéséhez.
A leendő könyvtáros / informatikus könyvtáros feladata a Faluház és Könyvtár szakmai feladatainak ellátása; ál-
lomány gyarapıt́ása, nyilvántartása; állomány feltárása, megőrzése, védelme; könyvtári szolgáltatások ellátása. 
Statisztika és szakmai beszámoló összeállıt́ása. Pályázatok ıŕása, gondozása, az intézmény programjainak, pályá-
zatainak lebonyolıt́ásában való közreműködés.
Az állásokhoz tartozó elvárások: felhasználói szintű számıt́ógépes ismeretek; kiváló kommunikációs és fogalma-
zó képesség; precıź, rugalmas munkavégzés. Amit kıńálnak: stabil munkalehetőség; támogató szakmai környe-
zet. Elkészıt́ett önéletrajzát leadhatja a Bordányi Faluház ügyfélpultjánál vagy elküldheti a faluhaz@bordany.hu 
e-mail cıḿre.

Álláslehetőségek	kulturális	területen

Nagyböjt péntekjein Krisztus szenvedésére és kereszt-
halálára emlékezve végigjárjuk és elmélkedjük a ke-
resztutat, hogy erőt merıt́hessünk saját életünk meg-
próbáltatásaihoz, szenvedéseihez. Ezeken a napokon a 
14 év felettiek nem fogyasztanak húst.
Nagyböjtben a Keresztutat péntekenként 16.15 órától 
imádkozzuk a templomban: a rózsafüzér társulatért, a 
családokért, a karitászért, a �iatalokért, a hittanosokért, 
a vándorevangélium közösségért, az egyházközségért.

Keresztúti	imádság	péntekenként
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Megkezdtük a tavaszi vetőmagok 
értékesítését, rendelésfelvételét!

Szezonális ajánlatunk:
tritikálé (előrendelésre), árpa, zab, lucerna,

kukorica vetőmagok
Kínálatunkban egész évben megtalálható:

bárányindító, báránynevelő és hízlaló tápok,
 borjúindító és borjúnevelő tápok,

 tejpótló borjútápszerek,
 szója, napraforgó, cgf por,

cgf pellet takarmány alapanyagok,
 premixek, koncentrátumok, toxinkötők,

 BÁBOLNA termékek

Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00

Péntek:  7:30-15:00

Takarmány értékesítés
6791 Szeged-Kiskundorozsma
Kettőshatári út 6.
Telefon: +36 62/556-130

Állattenyésztési Szakáruház
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Tel.: +36 62/556-120
rendeles@delifarm.hu
www.delifarm.hu
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 08:00-17:00

Előjegyzést felveszünk kukorica, búza, árpa felvásárlására.
Kombájn tisztán, szárítás nélkül, azonnali fizetéssel!
Hívja takarmányos munkatársainkat a részletekért!
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Napelemes	rendszer	telepítése	50%
állami	otthonfelújítás	támogatással!
Dinamikusan	 nő	 az	 érdeklődés	 a	
napelemes	rendszerek	iránt
Ma már a legtöbb tetőfelületre lehet-
séges napelemes rendszert telepıt́eni, 
legyen az családi ház, külső garázs, vagy 
akár egy melléképület. Egy 4 kWp tel-
jesıt́ményű napelemes rendszer telepı-́
téséhez körülbelül 20-22 négyzetmé-
ter árnyékmentes, lehetőleg déli tájolá-
sú tetőfelület szükséges.
Ezzel a rendszermérettel 12-14 000 fo-
rintos havi villanyszámlát lehet kivál-
tani, tehát képes fedezni egy átlagos 
magyar család egész éves villamosen-
ergia-fogyasztását.

Mire	érdemes	oda�igyelni	napelemes	rendszer	telepítésénél?
Több éves szakmai tapasztalattal, megfelelő referenciákkal rendelkező céget érdemes választani, amely teljes-
körű ügyintézés keretében – tervezéstől az engedélyeztetésen át a kivitelezésig – elvégzi a napelemes rendszer 
telepıt́ését.
Másrészt nagyon fontos oda�igyelni a napelemes rendszer fő alkotóelemeinek (napelem, inverter, tűzvédelmi 
kapcsoló) minőségére, illetve azok gyártó által biztosıt́ott garanciális feltételeire.
Prémium kategóriás napelemre jellemző a monokristályos, félcellás (half-cell) kialakıt́ás és PERC technológia al-
kalmazása. A fenti napelemekre jellemző, hogy alacsonyabb fényviszonyok (napkelte, napnyugta, borult idő) mel-
lett is kiemelkedő hatásfokkal rendelkeznek, a félcellás kialakıt́ásnak köszönhetően alacsonyabb a cellák hőmér-
séklete, amely magasabb hozamot és a cellák hosszabb élettartalmát eredményezi.
Az inverterekre a gyártók általában 5 év garanciát adnak, érdemes a magasabb gyári garanciával (10 év) rendel-
kező invertereket előnybe részesıt́eni.

Miért	fontos	a	tűzvédelmi	kapcsoló?!
Egyes kivitelezők úgy akarják csökkenteni és versenyképessé tenni áraikat, hogy egyszerűen „kifelejtik” ezt a té-
telt az ajánlatból. E� pp ezért, ha árajánlatot kér, és az ajánlatban nem találkozik sehol a tűzvédelmi kapcsolóval, ak-
kor feltétlenül kérdezzen erre rá, hogy elkerülje az utólagos, keserű meglepetéseket (plusz 100.000 Ft)! Tűz ese-
tén a kapcsoló hiányában a tűzoltóval közösen végignézheti a háza teljes leégését!

Megtérülés
A napelemes rendszerek megtérülési ideje már Magyarországon is nagyon kedvező, hiszen a beruházás 7-9 év 
alatt megtérül, állami támogatással 3,5-4,5 év. A megtérülés után még legalább 20 évig látja el a családot ingyen 
villamos-energiával.

50%-os	állami	támogatások
2021.01.01-től elérhető az otthonfelújıt́ási támogatás, ami napelemes rendszer kiépıt́ésére is felhasználható. A 
támogatás összege számlával igazolt napelemes rendszer anyag és munkadıj́ának 50%-a, de legfejlebb 3 000 000 
Ft. A támogatást a legalább egy 25 év alatti gyermeket (12. héttől a magzat is számıt́) nevelő személy igényelheti, 
aki rendelkezik 1 éves folyamatos tb-jogviszonnyal, maximum 30 nap megszakıt́ással és köztartozásmentes.

Energiatudás	Innovációs	Kft	által	megvalósított	
napelemes	projektek	Bordányban:

A� dám Jenő A� lt. Iskola: 14,4 kWp + 20kWp,
Faluház és Könyvtár: 26 kWp,

Polgármesteri Hivatal: 10 kWp, ISZEK: 10 kWp,
Apraja-falva O� voda és Bölcsőde: 10 kWp

Napelemes	rendszer	telepítésével	kapcsolatos
további	információ	beszerezhető:

Energiatudás	Innovációs	Kft
Pusztai	István

+36-20-406-4407;	energiatudas@gmail.com
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Fotó: Maróti Dávid

A január végén megválasztott i�júsági önkormányzat febru-
ár 4-én tartotta alakuló ülését a Bordányi I�júsági Informá-
ciós Pontban.
A pandémiás helyzetre való tekintettel természetesen az új-
donsült tagok minden intézkedést betartottak, ügyelve a tá-
volságtartásra, a maszkviselésre és a kézfertőtlenıt́ő hasz-
nálatára. Ez az ülés mindenképpen egyedi volt a bordányi 
i�júsági önkormányzat történetében nem csak a pandémia 
miatt, hanem azért is, mert először van női polgármestere a 
testületnek. 
Az megválasztott testület tagjait elsőként Tanács Gábor, Bor-
dány nagyközség polgármester köszöntötte. Megköszönte 
minden indulónak a kampányban való munkájukat és az 
elköteleződést település ügyei, a �iatalok érdekvédelme mel-
lett. A GYIFO�  számára továbbra is támogatást ıǵért, legyen 
szó akár a korábbi megkezdett munka folytatásáról, akár új 
elképzelések megvalósıt́ásáról. A polgármester kitartást kı-́
vánt a megkezdett munkához. 
Vida Patrıćia i�júsági polgármester a délután 4 órára szóló 
meghıv́óban már most számos napirendi pontot közölt. A 
testületi ülés a megválasztott tagok ünnepélyes eskütételé-
vel, illetve azt követően megbıźóleveleik átvételével kezdő-
dött. Az esküt a választási bizottság tagja, Börcsök Roland 
előtt tették le. 
A �iatalok az alakuló ülésen alpolgármestert választottak, a 
jelölés joga a polgármesteré, de a képviselők többségének 
természetesen támogatnia kellett a jelöltet. Vida Patrıćia 
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Lehel Mátét javasolta alpolgármesternek, akit a 
képviselők meg is szavaztak.
A képviselő-testület módosıt́otta az i�júsági önkor-
mányzat működési alapokmányát, aktualizálva 
például a testületi ülések rendjét. Ennek értelmé-
ben lehetőségük lesz online tanácskozások, testü-
leti ülések megtartására is. Ezt nem csak most a 
pandémia esetén, hanem a későbbiek során is fon-
tosnak ıt́élték meg a képviselők.
A� ttekintették az előző testület záró ülése óta történt 
eseményeket. Vida Patrıćia, mint a korábbi önkor-
mányzat alpolgármestere beszámolt a korábbi tes-
tület utolsó ülésének történéseiről, ismertette a 
pénzmaradvány mértékét.
Az újdonsült képviselők tárgyaltak a GYIFO�  felada-
tairól, az éves programok megrendezésének terve-
iről, lehetőségéről is. A �iatalok a GYIFO� -s progra-
mok megrendezése mellett új programok megva-
lósıt́ását is tervezik. A részleteket az elkövetkező 
időszakban dolgozzák majd ki. Döntés született a 
konditerem felújıt́ásáról is. Mıǵ a települési önkor-
mányzat a helyiség padlóját újıt́ja meg, addig az 
i�júsági önkormányzat a tisztasági festést vállalta 
magára. Fiatal képviselőink vállalták, hogy önkén-
tes munkában, csapatépıt́ő feladatként saját kezű-
leg festik át a falakat.

Megtartotta	alakuló	ülését
az	i�júsági	önkormányzat

Elvétve	felhős Elvétve	felhős
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