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Sokan	voltak	kíváncsiak	a	bordányi	eseményre		
Sikeres	Rúzsa	Magdi	Koncert

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

Rúzsa Magdi februárban adott életet hármasikreinek, most pedig – mintha mi sem 
történt volna – fergeteges koncertet adott a bordányi focipályán. Az énekesnő, aki 
jelenleg is a Papírsárkány turnéval járja az országot Csongrád-Csanád megyében 
egyedülállóan csak nálunk lépett színpadra. Az esemény meglepetés képgalériája az 
újság közepében található.  	 	 								Bővebben	a	2.	és	a	6-7.	oldalon!
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Már	a	testületi	ülésen	is	a	rezsicsökkentés
volt	a	fő	téma
Bordány Nagyközség O� nkormányzatának képviselő-testülete rendkıv́ü-
li ülést tartott augusztus 12-én, pénteken. A Községházán kora reggel 
megtartott ülést a polgármester eredetileg a külterületi utak felújıt́ásá-
val kapcsolatos közbeszerzés megindıt́ása érdekében hıv́ta össze, de ter-
mészetesen más időszerű témák is napirendre kerültek.
Mint arról már korábban is beszámoltunk, egy útfelújıt́ási pályázat le-
hetővé teszi több, mint hat kilométer földút megerősıt́ését. A munkála-
tokat végző kivitelező kiválasztására azonban közbeszerzést kell kiıŕni, 
ennek az eljárásnak a megindıt́ásáról döntöttek a képviselők. A közbe-
szerzéssel párhuzamosan az út tényleges jogi határainak tisztázása lesz 
komoly feladat, ezeket a kiméréseket, illetve az érintett gazdákkal való 
egyeztetést az önkormányzat magára vállalta.
A második napirendi pont tárgyalását követően a képviselők hozzájá-
rultak a 2022. évi költségvetési rendelet módosıt́ásához. Az előterjesz-
tés szerint a korábban elfogadott 2022. évi bérleti dıj́ emeléseket a kép-
viselő-testület a rezsi emelkedés miatt 2023. évre halasztotta el annak 

érdekében, hogy ezzel is támogassa a 
bérlakásokban lakókat.
A harmadik napirendi pontban is a vár-
hatóan októbertől jelentősen emelke-
dő rezsiköltség miatti intézkedéscso-
magot fogadott el a testület. Elsőként 
a képviselő-testület a kialakulóban lé-
vő energiaválság miatt felkérte a pol-
gármestert, hogy a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Energetikai Bi-
zottság tagjainak bevonásával haladék-
talanul készıt́sék el az önkormányzat 
átfogó energiatakarékossági tervét, 
mely intézményekre lebontva tartal-
mazza a rendkıv́üli takarékoskodási in-
tézkedéseket. Létszám racionalizálás-
ra, az energiafogyasztás csökkentésé-
re kell, hogy sor kerüljön legkésőbb ok-

Rúzsa	Magdi	fényárba	borította	településünk
focipályáját	
Bár augusztus 13-án délután esőfelhők gyülekeztek a 
bordányi focipálya fölött, mégis minden szervező mun-

katárs száz százalékban arra koncentrált, hogy a kon-
cert kezdetére minden elkészüljön. A jól előkészıt́ett 
szervezésnek köszönhetően, a településre érkező sok-
sok ember hosszabb sorban állás nélkül juthatott be a 
biztonsági kapukon. A hangulatot Dj Náksi lemezlo-
vas melegıt́ette be.
21 órakor egy váratlan pillanatban kigyulladtak a szıń-
pad fényei, és már a zenészek léptek a szıńpadra. Ek-
kor már az összes ember biztosra tudta, hogy jön, aki-
re mindenki olyan türelmetlenül várt: megjelent Rúzsa 
Magdi.
Az énekesnő másfél óráig tartó műsorában a nagy 
slágerek mellett elhangoztak új dalok is az Aduász 
albumról, és természetesen rengeteg meglepetés is 
várta a közönséget.
A koncert akkor ért a tetőfokára, amikor az énekesnő 
lement a szıńpadról és a rajongóktól karnyújtásnyira 
énekelt.

Az előadó biztató és kedves szavakkal szólt az emberek-
hez a dalok közben. Elmondta, hogy a Papıŕsárkány cı-́
mű új dala a gyermeki lélek megérkezéséről szól, illetve 
mindenkiről, akik valamilyen csodás változáson mennek 
át az életükben.
Az esemény hangulatát fokozta, hogy Magdi látványos 
fénytechnikát használt a koncert ideje alatt, amelyhez ha-
sonló még nem volt látható nagyközségünkben. Ennek 
köszönhetően, varázslatos fényárban úszott az egész fo-
cipálya.
A leglelkesebb rajongók már a kapunyitást követően ro-
hantak a szıńpad elé és három órán át várták, hogy mi-
nél közelebbről láthassák és hallhassák kedvenc énekes-
nőjüket.

A koncertet követően, akik még nem vágyódtak haza, 
azoknak DJ Belecz biztosıt́ott jó hangulatot a sörsátor 
mellett.
A Bordány Sportkör vezetősége ezúton szeretné megkö-
szönni mindenkinek munkáját, aki bármely módon se-
gıt́ette a rendezvény sikerességét!
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tóber elsejétől, mivel az önkormányzat jelenlegi gázvásárlási szerződése szeptember végével lejár. Az eddigi ked-
vező tarifa után, az új szerződéssel már minden bizonnyal jelentősen megnő a gáz köbméterenkénti ára, amely az 
összes intézményt �igyelembe véve jelentős költségtöbblettel jár majd.
Ugyancsak az energiaválság miatt került elő-
rébb az eredetileg szeptemberi ülésre terve-
zett döntés, amely az Integrált Közösségi Szol-
gáltató Tér és Községi Könyvtárral kapcso-
latos átfogó átalakıt́ást irányozta elő. A kép-
viselő-testület a jelenleg is több, mint 18 mil-
lió forintos önkormányzati plusz hozzájáru-
lással működő intézmény kiadásainak jelen-
tős csökkentését tűzte ki célul. Képviselőink 
a gázár jelentős, az előzetes hıŕek szerint ki-
lencszeres emelkedése miatt a létszám egy 
fővel való azonnali csökkentéséről döntöt-
tek. A képviselő-testület kérte az intézmény-
vezetőt egy csökkentett nyitva tartás előkészıt́ésre is. Január elsejétől pedig a korábban önállóan működő intéz-
mény közösségi szıńtérként működik majd tovább. Az ezzel kapcsolatos szervezeti átalakulásról a minisztériumi 
állásfoglalást követően döntenek majd, az alapdokumentumok elkészıt́ésével a jegyzőt bıźták meg a képviselők, 
akik a mostani ülésen tárgyalták még a Homokhátság Szıv́e Szociális Szövetkezet kérelmét, valamint döntöttek a 
járdafelújıt́ásra benyújtott lakossági pályázatok támogatásáról is.
A tervek szerint a legközelebbi képviselő-testületi ülésre szeptember 11-én kerül majd sor.

Pannika	nénit
köszöntöttük	90.
születésnapján		
Bordańy Nagyközség O� nkormányzata és a település 
minden lakója nevében Tanács Gábor polgármester úr 
2022. július 28-án köszöntötte a 90. születésnapját ün-
neplő Dudás Márkné Magyar Annát. Pannika néni Ecsé-
den született, 1932. július 28-án. Dudás Márkkal Buda-
pesten ismerkedett meg, és 1951-ben házasodtak 
össze. Rövidesen Bordányban telepedtek le, közös csa-
ládi életüket a Dudás utcai házukban élték. Két lányuk 
született, A� gi és Aranka, akik 4 unokával ajándékozták 

meg őket. A családjukba az eltelt időben 7 dédunoka is 
érkezett. Aktıv́ korában földműveléssel foglalkozott, 
kertjében a mai napig szıv́esen tevékenykedik.
Az ünnepségen felszolgált születésnapi tortáját a leg�i-
atalabb dédunokája segıt́ett neki felvágni, aki meg is 
jegyezte, hogy milyen jó, hogy a dédi ilyen �inom tortát 
kapott.

Manci	néni	90.
születésnapját
ünnepelte		
Bordány Nagyközség O� nkormányzata és a település 
minden lakója nevében Tanács Gábor polgármester úr 
és Dr. Fodor A� kos jegyző úr 2022. augusztus 15-én  kö-
szöntötte a 90. születésnapját ünneplő Gyuris István 
Károlynét. Kómár Mária 1932. augusztus 13-án szüle-
tett Kiskundorozsmán. 15 évesen ismerkedett meg Gyu-
ris István Károllyal, akihez 1954. januárban ment fele-
ségül. Az i�jú házasok kezdetben Bordányban a Mező 
dűlőben éltek. Ide született meg három gyermekük: Ká-
roly, Sári, és Tibor. A hetvenes évek elején a Móra Ferenc 
utcában házat épıt́ettek, ahová hamarosan be is költöz-
tek. Marika néni a Munkásőr Tsz-ben dolgozott nyugdı-́
jas koráig. Az évek során 7 unokával és 14 dédunokával 

gyarapodott a család. Fiatalabb korában szıv́esen gon-
dozta a kertet, hobbija a kézimunkázás, hıḿzés volt. 
Kedves elfoglaltsága volt még használati tárgyak készı-́
tése kukoricacsuhéból.
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Szinte	elmaradt	az	idei	búcsú,	később	rendezik
meg	a	kézműves	vásárt	is
A tervek szerint az idei búcsúval együtt került volna megrendezésre a kézműves vásár településünkön. Az állam-
alapıt́ás ünnepe miatt azonban számos mutatványos (forgós, céllövöldés) jelezte, hogy az idén nem Bordányban, 
hanem O� pusztaszeren illetve a közeli települések eseményein vesznek részt. A forgósok a település által felaján-

lott helyszıńeket sem tartották minden 
szempontból alkalmasnak, egyedül a ta-
valyi helyszıńen vállaltak kitelepülést, 
amely pedig az önkormányzattól függet-
len, magánterület. A végén ide sem kér-
tek áramlekötést, ıǵy előre látható volt, 
hogy a forgósok nem fognak az idén hoz-
zánk jönni. Az önkormányzat még a hét 
elején úgy döntött, hogy a bizonytalansá-
gi tényezők miatt a központilag szerve-
zett kézműves vásárt, mint rendezvényt 
is lemondja, de természetesen minden ér-
kezőnek térıt́ésmentesen biztosıt́ja a köz-
területet. A fentiek alapján a búcsú az 
idénre tervezett Park téri helyszıń helyett 
a tavalyi helyen lett volna megrendezve. 
A korábbi évek tapasztalatai azt mutat-
ják, hogy ha a nemzeti ünnep és a búcsú 
időpontja ennyire közel van (az idén egy 

hétvégén!) nagy az esély arra, hogy a vállalkozók olyan helyszıńekre mennek inkább, ahol több napon keresztül 
kipakolhatnak, és sokkal több ember van egyszerre egy helyen, mint nálunk, amikor is szinte egy késő délutánra 

Rádióamatőrjeink	egy	híján	húsz	éve	gyűlnek
össze	a	Park	téren		
Idén tizenkilencedik alkalommal találkoztak Bordányban a rádióamatőrök. E� rkeztek rádiósok Szlovákiából, 
Romániából, Szerbiából, Belgiumból, Franciaországból és még Kanadából is.

A hangulat idén is kiváló volt a bordányi Faluház környékén, 
amit ilyenkor hagyományosan a lakókocsikkal, autóval érke-
ző sátras rádióamatőrök foglaltak el egy hétre. 
Jan és Anneke van Essennel, akik már tizenhetedik éve rend-
szeresen járnak a találkozóra idén már nem Hollandiából, ha-
nem Pető�iszállásról érkeztek hozzánk. Ugyanis az évek alatt 
annyira megszerették a környéket, hogy úgy döntöttek nyug-
dıj́as éveiket itt szeretnék eltölteni és büszkén mutatták meg 
nekünk az új álomotthonuk fotóit. 
A főszervező idén is Kisapáti Péter rádióamatőr világbajnok 
volt, aki segıt́őivel egy hıj́án húsz éve gondoskodik az ese-
mény magas szıńvonaláról. E� rdekesség, hogy az MTTSZ Bor-

dányi Rádió Szakosztály kivált a Szegedi Rádió Klubból és az idei évtől újra egyéni szıńekben versenyeznek és 
rendezik meg programjaikat.
Az esemény keretén belül a résztvevők egy hatal-
mas antennát állıt́ottak fel a bordányi Faluház udva-
rán, ahonnan Európa bármely pontjával fel lehetett 
venni a kapcsolatot.
Idén nagyobb létszámban képviseltette magát a rá-
dióamatőrök új generációja is. Mintegy húsz �iatal 
próbálhatta ki a rádiózás élményét, illetve mérhette 
össze ügyességét morzézásban és rádiós tájfutásban 
egyaránt.
A Bordányi Rádió Szakosztály ezúton is köszöni a 
képviselő-testület teljeskörű támogatását és mint 
megtudtuk, már most elkezdték az ötletgyűjtés a jövő évi jubileumi programjaikra.
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Nyári	szüret	az	óvodában
A nyári időszak alatt is élményekkel teli prog-

ramokkal vártuk a gyerekeket. A tikkasztó 
hőség miatt rendszeresen öntöztek, locsol-

A	lépcsőház	festése	is	hamarosan	befejeződik
a	hostelben
U� jabb eredményről tudunk beszámolni a BordanyHos-
tel felújıt́ásával kapcsolatosan. A napokban ugyanis tel-
jesen elkészül a lépcsőház festése is, ıǵy szinte teljesen 
megújul a harminckét fős közösségi szálláshely.
A lépcsőházba a Portugál Nagykövetség által felajánlott 
parafa lapok is felkerülhettek végre, amelyet még Joa-
quim F.L. Pimpao, a nagykövetség Gazdasági és Keres-
kedelmi Tanácsosa látogatásakor adományoztak szá-
munkra.
A korábbi beszámolókban is szereplő teakonyha festé-
se már megtörtént, ide a bútorokat várják, hogy azután 
teljesen be tudják rendezni az új egységet.
A szálláshely a felújıt́ás alatt is folyamatosan üzemel, 
természetesen munkálatokat csak napközben végez-
nek, amikor vendég nincs jelen az épületben. Legutóbb 

sűrűsödik be a látogatók száma. Ráadásul két településen falunapokat is szerveztek a közelben. Ehhez még az 
esős idő is hozzáadódott. Sok árus a rossz idő miatt nem indult el a portékákkal.
A templombúcsú a templom névadójának ünnepe. A kitelepıt́éseket megelőzően a templombúcsú általában há-
rom napig tartott. A három nap mindegyikén volt táncalkalom, illetve bál, ami később már csak egy napra redu-
kálódott. Búcsú napján – az ebédet főző gazdasszonyok kivételével – általában a falu apraja-nagyja részt vett a dé-
lelőtt második felében tartott nagymisén. A helybeliek magukkal vitték a más faluból érkezett vendégeket is. Mi-
sére sétálva nézegették a falut, esetleg elidőztek a mutatványosok és árusok sokadalmában. A templom előtt 
hosszan beszélgettek a különböző falvakból jött ismerősök. Utána a hozzátartozókat megvendégelték. Az ebédet 
követően, kora délután litániát tartottak. Este az ünnep bállal zárult. 
Hol vannak már a régi nagy búcsúk, a sok árus az érdekes kipakolások? – teszik fel sokan a kérdést. A hagyo-
mányos vásári vagy búcsúi kipakolások fénye a rengeteg üzlettel, a hatalmas áruválasztékkal, és nem utolsó sor-
ban az internetes vásárlás népszerűségének folyamatos növekedésével évről évre elhalványultak. A forgók, cél-
lövöldék sem olyan vonzóak már a játékparkok, csúszdaparkok világában. A hagyományt valamilyen formában 
ápolni kellene, de a kérdés az, hogy mennyire van igény minderre? Az idén a kisgyerekes szülők nagyon hiányol-
ták mindezt. A kérdés, hogy milyen forrásból és ki rendezze meg ezt a közösségi ünnepet, ha maguk az ezzel 
foglalkozó vállalkozók úgy érzik, nekik nem éri meg hozzánk eljönni, felállıt́ani a forgókat, áramot �izetni vagy ki-
pakolni a portékákat.
Egy év van arra, hogy településünk kitalálja, mi legyen ezzel a hagyományos ünnephez kapcsolódó programmal. 
Ha ötlete van, kérjük ıŕja meg akár nekünk is!                 (Fotó:	SKANZENBLOG	Szabadtéri	Néprajzi	Múzeum)

a Rúzsa Magdi koncert alatt volt szinte teljes teltház, a 

településre érkező vendégeket már az új, légkondicio-
nálóval felszerelt szobák fogadták.

tak és gyomláltak a kis szorgalmas kezek a veteményeskertek-
ben. A sok gondoskodást végül meghálálták a palánták és virá-
gok. Ig� y hamarosan eljött az első betakarıt́ás ideje. Mind a bölcsi-
sek, mind az ovisok sok tapasztalatot gyűjtöttek ezek során. Sokat 
beszélgetünk, énekeltünk a növényekről, a részeikről, az időjárás-
ról, a földművelésről. Ig� y történt, hogy az óvoda előtt lévő leven-
dula kertben is leszüreteltük a virágokat, csokrokba kötöttük és 
megszárıt́ottuk, hogy ezekből a száraz virágokból majd minden-
féle illatos dolgot tudjunk közösen készıt́eni. A levendula mellett 
az érett koktélparadicsomokat is leszedtük, amit csemegézés köz-
ben nagy élvezettel fogyasztottuk el, hiszen végre a saját termé-
sünket ehettük. Még azok is megkóstolták, akik általában nem esz-
nek zöldséget.
A nyári szüret után végül eljött a nyári szünet ideje is. Az intéz-
mény bezárt, hiszen az éves nagytakarıt́ás ideje eljött.
A felújıt́ott, szép és tiszta intézmény minden dolgozója sok szere-
tettel várja az új nevelési évben is a leendő és „régi” bölcsiseket, 
valamint ovisokat!         		Horváthné	Kálmán	Zita
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Rúzsa	Magdi	koncert	képekben
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Jeles	Mária-ünnepeink
Két jeles Mária-ünnepünk ideje: augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepe, amikor Szűz Mária mennybevéte-
lére emlékezünk, és közeleg szeptember 8., Kisboldogasszony napja. Szeptember 8-án, Kisboldogasszony (népi 

elnevezése: Kisasszony) napján Egyházunk 
Szűz Mária születésnapját (Nativitas Beatae 
Mariae Virginis) ünnepli.

Giotto: A Szűz születése (1305 körül)
A jeruzsálemi hagyomány a Betheszda-für-
dő mellett tisztelte Mária születésének he-
lyét. Az 5. század elején Szent Anna tisztele-
tére templomot épıt́ettek itt, melynek fel-
szentelési évfordulóján, szeptember 8-án 
emlékeztek meg Mária születéséről. A nyu-
gati egyházba valószıńűleg I. Sergius pápa 
vezette be az ünnepet a 7. század végén.
Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig 
vezethető vissza. Kisboldogasszony ünnepe 
országszerte kedvelt búcsújárónap. A Stella 
puerpera Solis (’hajnali szép csillag’) tiszte-
letére szokás volt szeptember 8. hajnalán a 
napfelkeltét a szabadban várni, csatlakozni 
az angyalokhoz, akik ilyenkor Mária szüle-
tésén örvendeznek a mennyben. Azt tartot-

ták, hogy akinek „érdeme van rá”, meglátja a kelő napban Szűz Máriát. A népi meg�igyelések szerint a fecskék Kis-
asszonykor indulnak útnak. Mária Isten áldott földje, amelyből üdvösségünk virága és gyümölcse sarjadt. Ebből a 
szimbolikából nőtt az a 19–20. század fordulóján még élő Balaton-vidéki és göcseji szokás, hogy a vetőmagot az 
ünnepre virradó éjszaka, illetve kora hajnalban kitették a harmatra, hogy ne üszkösödjék meg. /Magyar Kurıŕ/
Veni	Sancte	-	tanévnyitó	ünnepi	szentmise
A tanévnyitó ünnepi szentmise (Veni Sancte) és táskaszen-
telés szeptember 11-én a vasárnap reggeli szentmise ke-
retében lesz.
Terményáldás	templomunkban	szeptember	25-én
A szentmise keretében lesz templomunkban a terményál-
dás. Az ember évről évre elülteti, öntözi, gondozza termé-
nyeit, bıźik, és hálát ad Istennek.
A szentmisét megelőző héten várjuk a hıv́ek áldásra fela-
jánlott terményeit a sekrestyében.
Szeptember	25.	a	Szentírás	vasárnapja
Minden évben szeptember utolsó vasárnapján, idén szep-
tember 25-én ünnepli az egyház Szentıŕás vasárnapját. A 
biblia védőszentjének, Szent Jeromosnak az ünnepéhez, 
szeptember 30-ához legközelebb eső vasárnapon a katoli-
kus egyház különös �igyelmet szentel a Szentıŕásnak. 
Bár a Szentıŕást az Egyház mindig is kiemelten tisztelte, 
mégiscsak a II. Vatikáni Zsinat rendelkezései szenteltek ne-
ki külön ünnepet. A zsinat alkalmával történt először, hogy 
a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a főhelyre tet-
ték és a tanácskozások középpontjába állıt́ották a Bibliát. 
Az 1962–65 között tartott zsinaton a főpapok testülete 
Dei Verbum cıḿmel új szellemű határozatot fogadott el a 
Bibliáról, amely többek között arra szólıt́ja fel a katoliku-
sokat, hogy rendszeresen olvassák a Szentıŕást.
A szentıŕásvasárnap megtartását a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia az elsők között rendelte el a világon.
Kezdetben nagyböjt egyik vasárnapján ülték meg az ünne-
pet, később azonban áthelyezték szeptember utolsó vasár-

Egyházközségünkről	és	közelgő	eseményeiről
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Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! 2022. augusztus 30-án tan-
könyvosztást tartanak 7:30-17:00 óra között a 8-as terem-
ben. Kérjük a kedves szülőket, hogy a gyermekvédelmi hatá-
rozatokat, a művészetoktatás kedvezményre jogosıt́ó egyéb 
dokumentumokat a tankönyvosztásra behozni szıv́eskedje-
nek.
2022. szeptember 1-én 8 órától tanévnyitó ünnepség kerül 
megrendezésre a Tornacsarnokban, melyet követően az 1. 
osztályosok szüleinek szülői értekezletet tartanak. Ezen a 
napon osztályfőnöki órák lesznek és gyerekek ebéd után ha-
za mennek, mivel utána nevelőtestületi értekezletet lesz. A 
délutáni foglalkozások szeptember második napjával indul-
nak.
Az Alapfokú Művészeti Iskola munkáját a 2. héten kezdi, még 
van lehetőség a jelentkezések leadására.

Kezdődik az új tanév!

napjára. Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a Bibliát, és hálát adnak Is-
tennek azért, hogy a szent könyvnek köszönhetően megismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes 
erkölcsi értékeket és alapelveket, eligazıt́ást és erőt merıt́hetnek belőle életük egész folyamán, és bizonyosságot 
arról, hogy az ember öröklétre kapott meghıv́ást. 
(http://www.ktp.hu/kalendar/szentiras-vasarnap-szeptember-utolso-vasarnapja) 
Hittanosaink	a	Kincskereső	táborban
Sikeresen megvalósult idén is a hittanosok Kincskereső tábora, melynek témája volt: Jézus a barátom! Köszönjük 
a hıv́ek nagylelkű adományait és minden segıt́ségét, mellyel hozzájárultak programjaink sikeréhez.

Csongrád-Csanád megyében a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat továbbra is a kistelepüléseken élők ren-
delkezésére áll. A kormányablakbusz segıt́ségével minden olyan ügy elintézhető, mint a kormányablakokban.

Bordányban legközelebb szeptember 19-én (hétfő) 08.00-10.30 között a Fa-
luház előtt (Park tér 1.) várja O� nöket a Mobilizált Kormányablak U� gyfélszol-
gálata, ahol hatósági ügyekben benyújthatják kérelmeiket, illetve tájékozta-
tást kaphatnak az eljárás menetéről. Mindemellett intézhetik személyazono-
sıt́ó igazolvánnyal, lakcıḿkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsola-
tos ügyeiket is.
A Mobilizált Kormányablak U� gyfélszolgálat vagy „kormányablakbusz” egy 
ügyintézésre felszerelt kisbusz, amely előre meghatározott időpontokban el-
érhető olyan településeken, ahol nem működik állandó jelleggel kormányab-
lak.
A Mobilizált Kormányablak U� gyfélszolgálatokon az ügyfelek elintézhetik a 
kormányablakokban elérhető ügyköröket, benyújthatják kérelmeiket ható-

sági ügyekben, illetve tájékoztatást kaphatnak az eljárás menetéről. Többek között személyazonosıt́ó igazol-
vánnyal, lakcıḿkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu regisztrációra is le-
hetőségük van.

Kormányablak	busz	a	Faluház	előtt

Ennyibe	kerül	a	menza
Tisztelt Szülők! Ezúton tájékoztatom O� nöket, hogy Bor-
dány Nagyközség O� nkormányzata 2022. évi önkormány-
zati költségvetés módosıt́ásáról szóló 8/2022 .(VII.1.) 
önkormányzati rendelet 8. számú mellékletében 
foglaltak alapján 2022. szeptember 1-től a gyermekek 

napközbeni ellátására vonatkozó intézményi térıt́ési 
dıj́ak  az alábbiak  szerint  változnak: Menza 405,- Ft + 
27 % A� FA; Napközi (Tıźóri + ebéd + uzsonna) 650,- Ft + 
27 % A� FA; Tıźórai + ebéd  547,- Ft + 27 % A� FA; Ebéd + 
uzsonna 508,- Ft + 27 % A� FA.

Czombos	Krisztina	élelmezésvezető
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Tisztelt Adózók! Tájékoztatjuk O� nöket, hogy országosan bevezetésre került az előző évben az elektronikus �i-
zetési és elszámolási rendszer (EFER), melynek következtében a helyi adók, dıj́ak, illetékek elektronikus úton 
történő be�izetése válik lehetővé.
Bordány Nagyközség honlapján elérhető e-ügyintézés felületről, vagy a https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalon 
az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, dıj́- és illeték�izetési kötelezettségét (pl. iparűzési adó, 
kommunális adó) elektronikus úton teljesıt́heti, az interneten keresztüli bankkártyás �izetés segıt́ségével. Az Elek-
tronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAU�  bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosıt́ó) szükséges, és egy 
tranzakcióval akár több adószámlán fennálló kötelezettség is be�izethető.
Felhıv́juk �igyelmüket, hogy az ügyfélkapun történő bejelentkezést követően csak saját adófolyószámlájukon fenn-
álló �izetési kötelezettségüket tudják teljesıt́eni, családtagét csak abban az esetben, ha azt megelőzően meghatal-
mazást hivatalunk részére benyújtottak. Amennyiben a kapott értesıt́őn feltüntetett összeg nem jelenik meg a fe-
lületen, kérem adategyeztetés céljából szıv́eskedjenek fel-
keresni adóhatóságunkat.
Az elektronikus be�izetés részletes leıŕása honlapunkon 
megtalálható.   							Polgármesteri	Hivatal

Elektronikus	�izetési	szolgáltatás	a	helyi	adóban

Adóügyi	tájékoztató
Felhıv́juk az elektronikus ügyintézésre kötelezett adó-
zók �igyelmét, hogy adó�izetési kötelezettségükről szóló 
értesıt́őket elektronikus úton küldi meg az önkormány-
zati adóhatóság.
Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóknak minő-
sülnek többek között a gazdasági társaságok, az egyéni 
vállalkozók, az egyesületek, az alapıt́ványok, a szövetke-
zetek és az ügyvédi irodák.
Felhıv́juk az érintettek �igyelmét, hogy a jogszabályi ren-
delkezések alapján az elektronikusan kiküldött át nem 
vett iratok kézbesıt́ettnek minősülnek.
Ezért fokozottan �igyeljék elektronikus tárhelyüket (ügy-
félkapu, cégkapu)!
Továbbá tájékoztatjuk O� nöket, hogy a helyi adók (magán-
személyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, tele-
kadó) második félévi összegének �izetési határideje 
2022. szeptember 15.
Kérjük a tisztelt adózókat, adó�izetési kötelezettségük-
nek határidőben szıv́eskedjenek eleget tenni!
    							Polgármesteri	Hivatal

Véradás	a	Faluházban
2022. szeptember 2-án, pénteken 13:00-17:00 óra kö-
zött véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Területi 

Szervezete Bordányban a Faluházban. Véradó lehet min-
den 18-65 év közötti, több mint 50 kilogramm súlyú, 
egészséges ember. Adj vért és segıt́s Te is! A véradáson 
résztvevők ajándékokat kapnak. Kérjük a véradókat, hogy 
a személyi igazolványukat, lakcıḿkártyájukat és TAJ kár-
tyájukat hozzák magukkal. Adj vért és ments meg három 
életet!
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Jogsegély	pszichiátriai	jogsértések	esetén
Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az A� llampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapıt́vány, 
akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, igazság-
talan kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett csa-
ládtag elvesztését.
Az elmúlt 25 év során az alapıt́ványt több ezren keres-
ték fel ilyen panaszokkal, ıǵy szinte nincs olyan pszic-
hiátriai jogsértési eset, amelyben ne tudnák, mi a te-
endő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indıt́anak, és el-
járnak a megfelelő hatóságoknál.
Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések mi-
att elveszıt́i egy szerettét, gyakran magára marad a 
gyásszal és a veszteséggel, pedig felelősségre vonással 
elejét vehetjük, hogy másokkal is megtörténhessenek 
hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt traumák, lekö-
tözések, kényszerkezelések szintén életre szóló meg-
rázkódtatást okozhatnak, mely esetekben sokszor 
ugyanıǵy kiharcolható az igazságszolgáltatás. A jogvé-
dőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult kárté-
rıt́ést kapjon.
Az alapıt́vány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az A� llampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai 
csoportjaként működik. Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánkban is használnak még elektrosok-
kot, szállıt́anak kényszerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmóddal, az emberi jogok elhanyago-
lásával kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal felemelte már a szavát a 
hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért 
nagy szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segıt́séget.
Ha O� n vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapıt́vány segıt́ségét!
A� llampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapıt́vány: +36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 
9.30–17 óráig); panasz@cchr.hu info@cchr.hu; www.cchr.emberijogok.hu
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A Zalaszentgróti I�júsági O� nkormányzatot képviselve érkezett településünkre Farkas Szabolcs i�júsági polgármes-
ter a hétvégén. A �iatal képviselőt már a szegedi vasútállomáson fogadta Vida Patrıćia településünk i�júsági pol-
gármestere és Vas Nimród i�júsági képviselő.
Az augusztus 5-ei, pénteki nap egy közös vacsorával 
indult. Az Enni-Kék pizzéria & cukrászda kerthelyi-
ségében a GYIFO� -sök által megálmodott pizzákat ren-
delték a �iatalok ıǵy a Zala Vármegyéből érkező �ia-
talnak is alkalma volt megkóstolni a �inomságot. Ezt 
követően a Bordány Hostel közösségi terében kötet-
len beszélgetés zajlott hajnalig.
Szombaton délelőtt elsőként a Hermina tanyára lá-
togattak el a �iatalok egy rövid falutúra részeként, 
majd a Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkormány-
zat székhelyén a Bordányi I�júsági Információs Pont-
ban ültek össze ahol a két i�júsági érdekképviselet 
egyeztette jövőbeli elképzeléseit. Mint korábban is 
beszámoltunk róla a két település �iataljai már több-
ször is találkoztak. Elsőként Zalaszentgróton, ezt kö-
vetően Pécsváradon, majd leutóbb levélen a Gyermek- és I�júsági O� nkormányzatok Országos Találkozóján.
A szombat délelőtti szakmai egyeztetés konklúziója a korábbi együttműködésre épülő újabb közös program, prog-
ramok megvalósıt́ásának terve, amely mindkét település i�júsági önkormányzatainak, �iataljainak gyümölcsöző 
lehet. Olyan úgynevezett tükörprogramok Zalaszentgróton illetve Bordányban történő megvalósıt́ásának igénye 
fogalmazódott meg, amelyek egy-egy adott probléma azonosıt́ására, megoldására fókuszálnak. Ilyenek például 

az i�júsági önkormányzatok utánpótlásának gond-
jai, a részvétel – a �iatalok bevonásának erősıt́ése, 
vagy éppen közös látóutak megszervezése lehet-
nek majd.
A két i�júsági polgármester egyeztetésén felvető-
dött egy újabb országos találkozó Bordányban tör-
ténő megrendezésének gondolata is, amely már a 
levéli találkozón is felmerült. A bordányiak elmond-
ták, hogy hasonlóan az egy évvel korábbi Zala-
szentgróti programhoz inkább csak egy szakmai 
program lebonyolıt́ására nyitottak, hiszen a közös-
ségi tereik, a szállásuk nagy létszámú csoport fo-
gadására, ıǵy például egy százszázötven fős talál-
kozóra nem alkalmasak.
A közös programok megszervezése elsősorban pá-

lyázatfüggő, ezért a siker érdekében pontosıt́ották az együttműködés menetét is a �iatalok.
A szombat délutáni program Szeged meglátogatásával telt. A turisztikai látnivalók mellett egy közös Kisszıńházi 
program is belefért a napitervbe, egy �inom vacsorát követően Cédric Chapuis: E� letritmusra monodrámáját néz-
ték meg közösen. A szombat esti közösségi teres bordányi beszélgetés már a szıńdarab, és Medveczky Balázs fer-
geteges szıńészi teljesıt́ményéről szólt. Farkas Szabolcs i�júsági polgármester vasárnap reggel utazott haza.
A program fotói a biip közösségi oldalán tekinthetők meg.

A	Szegedi	Dóm	tornyában	készült	fotót	készítette:	Gábor	Zalán

I�júsági	polgármestert	fogadott	a	GYIFÖ

Elvétve	FelhősElvétve	Felhős

Zápor Elvétve	zápor Elvétve	zápor
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