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Szeptember	végén	üléseztek	képviselőink	
O� nkormányzatunk képviselő-testülete szeptember végén tar-
totta soron következő ülését. Szeptember 29-én a Faluház dıśz-
termében megtartott tanácskozáson összesen tizenhét napi-
rendi pont került az asztalra. Egy pontot még a napirend elfo-
gadása előtt visszavont a polgármester, az egyes adórendele-

tek módosıt́ásáról tárgyú előterjesztést a jegyző kérésére majd 
csak a következő ülésen tárgyalják.
Elsőként a két ülés közötti eseményekről szóló polgármesteri 
beszámoló hangzott el. A polgármester külön kiemelte, hogy a 
Bordány Sportjáért Alapıt́vány hivatalosan is megszűnt, vagyo-
nát és feladatait a Bordány Község Fejlődéséért Közalapıt́vány 
vette át. 
A második napirendben a gyermekvédelem helyi szabályozá-
sáról szóló rendeletet módosıt́ották. A korábbi 15 ezer forin-
tos ruhautalvány, amelyet újszülött gyermekek kaptak támo-
gatásként megszűnik, és helyette egy általánosabb, a gyere-
kekre szabadon elkölthető 20 ezer forintos babautalvány biz-
tosıt́ásáról döntöttek a képviselők.
A térıt́ési- és szolgáltatási dıj́ak mértékéről szóló rendelet meg-
alkotásával folytatódott a munka. Dr. Fodor A� kos jegyző elmond-
ta, hogy az önkormányzat korábban kialakult rendeletalkotási 
gyakorlata szerint a településen alkalmazott térıt́ési- és szol-
gáltatási dıj́akat minden esetben az éves költségvetési rende-
let melléklete tartalmazta. A költségvetési rendeletben törté-
nő szabályozása a gyakorlati alkalmazás során számos eset-
ben problémát okozott, ezért a jogszabályok átláthatósági alap-
elvének �igyelembevételével a gyakorlati alkalmazás megköny-
nyıt́ése érdekében indokolttá vált a dıj́akat a költségvetési ren-
delettől elkülönült formában szabályozni. 
A negyedik napirendi pontban is jegyző úr volt az előterjesztő. 
Elmondta, hogy rövid eljárás keretében folyamatban van a nagy-
község Településrendezési eszközeinek módosıt́ása. A terva-
nyag partnerségi véleményezése lezajlott, észrevétel nem érke-
zett.
A módosıt́ás során az előkert mérete kerül egyértelműbben 
meghatározásra. Az új jogszabályoknak megfelelően, lakó- és 
településközpont övezetekben, valamint a Bartók Béla utcában 
feltüntetésre kerül a gázvezeték védőövezete. A képviselő-tes-
tület feladata lezárni a véleményezést határozat formájában, 
ezt követően kerülhet a teljes tervdokumentáció az A� llami Fő-
épıt́észhez záró véleményezésre, amely a Helyi E� pıt́ési Sza-
bályzatunk jóváhagyása előtti utolsó szakasz.

A testületi ülésen a képviselők többek között 
döntöttek a Forrás-4 szennyvıź-Közmű O� nkor-
mányzati Társulás megszüntetéséről, a Dél-Al-
földi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tár-
sulási megállapodásának módosıt́ásáról, a Kis-
térségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncep-
ció elfogadásáról, a Bordányi Polgármesteri Hi-
vatal alapıt́ó okiratának módosıt́ásáról, az O� s-
Bordány Régészeti Park és Falurekonstrukciós 
projekt megvalósulása érdekében nyújtandó 
többletforrás biztosıt́ásáról, vıźiközmű rend-
szer 2023-2037 időszakára vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Tervének elfogadásáról, az Egyház-
község kérelméről valamint a Polgárőrséggel kö-
tött megállapodás módosıt́ásáról is. A testületi 
ülés során Kiss-Patik Péter beszámolt Bordány 
Nagyközség Települési E� rtéktár Bizottságának 
tevékenységéről is.
A képviselő-testület döntött a közvilágıt́ási célú 
eszközök üzemeltetési és karbantartási szerző-
dés meghosszabbıt́ásáról. Az alapszerződés 2. 
számú módosıt́ása határidő hosszabbıt́ásról szól 
2023. május 31-ig. Ugyancsak döntés született 
a település közvilágıt́ásának korszerűsıt́ésére be-
nyújtott ajánlatokról. Itt az MVM Lumen aján-
latát támogatták a képviselők, és megbıźták a 
polgármestert a szerződés előkészıt́ésével. Na-
pirenden volt még a földgázszolgáltatás bizto-
sıt́ására benyújtott ajánlatokról szóló döntés 
meghozatala. A testületi ülés időtartama alatt 
sem érkezett ajánlat, a képviselők a polgármes-
tert hatalmazták fel a később beérkező ajánla-
tok közül a legkedvezőbb elfogadására, majd az 
ezzel kapcsolatos ügymenet lebonyolıt́ására. 
Azóta friss hıŕ, hogy csupán egy ajánlat érke-
zett, a polgármester és az intézmények vezetői 
már alá is ıŕták a gázellátási szerződést, ıǵy nem 
kell attól félni, hogy a gázórák leszerelésre ke-
rülnének.
Döntés született az Integrált Közösségi Szolgál-
tató Tér és Községi Könyvtár megbıźott vezetői 
kinevezéséről is. Boldog Anna Fanni kulturális 
menedzser 2022. december 31-ig látja el meg-
bıźott vezetőként ezt a feladatot. Azt követően 
már az önkormányzat saját hatáskörben üze-
melteti tovább az épületet, a Faluház önállósága 
(tehát nem a Faluház!) megszűnik majd. 
A testület döntött a csapadékvıź hálózat fejlesz-
tés közbeszerzési eljárásának megindıt́ásáról, 
mivel már rendelkezésre állnak az engedélyes 
kiviteli tervek, semmi akadálya a munkálatok 
megkezdésének. Ugyancsak döntöttek a közvi-
lágıt́ás esetleges lekapcsolásában is. Amennyi-

Folytatás	a	4.	oldalon!
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Ami	már	biztosan	
változni	fog	a	télen		
A gázár tizenegyszeres emelke-
désével együtt a villamosenergia 
árának közel háromszorosára 
drágulása a közvilágıt́ás működ-
tetését is jelentősen megemelte. 
A környező települések szaka-
szos kikapcsolást terveztek, azaz 
éjfél és hajnali négy óra között 
kialudtak volna a lámpatestek. Az 
elképzelés egyenlőre technikai 
problémák miatt még nem biztos, 
hogy meg tud valósulni, de mivel 
központi kapcsolással működik a 
hálózat, előfordulhat, hogy ez 
nálunk is bekövetkezik majd. 
A sportcsarnokban a fűtési idő-
szakban csak temperáló fűtést 
biztosıt́ majd az önkormányzat, 
ıǵy például a testnevelés órákon 
biztos, hogy tréningruhában kell 
majd a gyerekeknek sportolni. 
Nem lesznek bekapcsolva a gáz-
konvektorok sem a védelmi köz-
pontban, sem a településüzemel-
tetési központban. Itt a fagymen-
tesıt́ ést kell majd elvégezni. A 
gondozóházban is csak tempe-
ráló fűtés lesz bekapcsolva, a kol-
légák és a gondozottak a központi 
épületbe kerülnek át a téli idő-
szakban.

Az	új	gázárak	rendkívül	nagy	
megtakarításokra	kényszerítenek
Októbertől új gázszerződése van településünknek, az egyedüliként aján-
latot tévő MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-től vásárol az önkormányzat 
földgázt az elkövetkező egy évben. A földgázbeszerzés rendkıv́ül nagy ter-
het ró a településre, hiszen az ezzel járó költség a világpiaci árak változása 
miatt közel tizenegyszerese az eddigieknek. 
Már az árajánlatkérő dokumentáció elkészıt́ésekor is elkezdett spórolni az 
önkormányzat, hiszen a korábbi mennyiségektől jóval kevesebb gáz be-
szerzését irányozták elő, elsősorban a fűtési idő csökkentése, a nyitvatar-
tási, ügyfélfogadási idők csökkentésével próbálnak majd kevesebbet fűteni 
intézményeink, de az is előfordulhat, hogy időszakosan egy-egy épületben 
csak temperáló fűtésre kerül sor. Erre azért van szükség, mert a tavalyi hat-
millió forint helyett az új beszerzési áron már több, mint hatvannyolcmillió 
forintot kellene �izetni. A gázmenyniség csökkentésével ez a szám kicsivel 
kevesebb, mint harminckilencmillió forinra csökkenhet, ha minden intéz-
ményben sikerül az energiatakarékoskodást a tervek szerint megvalósı-́
tani, és aránylag enyhe telünk lesz. Sajnos ıǵy is - ha csak nem érkezik álla-
mi segıt́ség - negyven-ötven millió forint átcsoportosıt́ására, megtakarıt́á-
sára lesz szükség, amely a jelenleg is feszıt́ ett költségvetésben egyenlőre 
nem látszik  megoldhatónak. A feladaton önkormányzatunk Mezőgaz-

dasági, Környezetvédelmi és Energetikai Bizottsága dolgozik, első körben 
az intézményvezetők költségvetés-csökkentő javaslatait kérte a polgár-
mester. A bizottság intézkedési terve az mellett, hogy minden intézmény 
működési költségeinek drasztikus csökkentését eredményezi, a rendel-
kezésre álló költségvetési megtakarıt́ásokból olyan fejleztéseket is előıŕá-
nyoz, amelyek eleve a működési költségek csökkentését eredményezhetik. 
Ilyen lehet például a közvilágıt́ás korszerűsıt́ése, fűtéskorszerűsıt́és, vagy 
az eddig még meg nem valósıt́ott épületszigetelések megvalósıt́ása is.

Az önkormányzat legkorszerűbb épülete az ős-
falu fogadóépülete, ahol hőszivattyúval fűtenek, 
és a teljes áramszükségletet napelemek biztosıt́-
ják. A polgármesteri hivatal épületszigetelése je-
lentős energiamegtakarı́tást eredményezett, a 
napelemek fedezik az áramhasználatot, de a fűtés 
teljesen gázüzemű. A legkorszerűtlenebb a védel-
mi központ és a településüzemeltetés központi é-
pülete, itt csak konvektorkkal lehet fűteni, és még 
napelemek sincsenek az épületeken.

Szükség	lesz	plusz	
bevételekre	is			
Az energiaárak emelkedése miatt 
számıt́ott közel ötvenmillió forint 
megtakarıt́ása nem igazán lesz 
könnyű feladat az önkormányzat-
nál. Tanács Gábor polgármester 
elmondta, hogy szerinte a Kor-
mány segıt́sége nélkül az önkor-
mányzatok nem fognak tudni 
megbıŕkózni a plusz teherrel, hi-
szen a feladat�inanszıŕozás miatt 
nincsenek tartalékaik, és plusz 
forráshoz is csak az adók emelé-
sével juthatnának. A településve-
zető elmondta, hogy előkészıt́és 
alatt van a helyi adórendelet mó-
dosıt́ása. Tervben van, hogy az 
épülettel nem rendelkező kisker-
tekre, a beépıt́etlen telkekre vet 
majd ki adót a település. 
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(folytatás	a	4.	oldalról) ben a többi, a dorozsmai kapcsoló állomáshoz tartozó település úgy dönt, hogy az energia-
takarékosság jegyében éjfél és négy óra között lekapcsolják a közvilágıt́ást, a bordányi önkormányzat ezt a dön-
tést tudomásul veszi, és csatlakozik a többi településhez.
A tervek szerint legközelebb október utolsó csütörtökén ülésezik az önkormányzati testület. A bizottságok közül 
a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Energetikai Bizottság viszont még biztos többször tanácsozik majd, hi-
szen nekik kell előkészıt́eni és elfogadni a település azonnali energiamegtakarıt́ásra és költségek csökkentésére 
ösztönző intézkedési tervét. Ezt a tervet az energiaválság által okozott költségvetési egyensúly helyreállıt́ása ér-
dekében készıt́teti el a képviselő-testület, aki a javaslatokat tartalmazó úgynevezett draft tervet a soron követ-
kező ülésén (október 27-én ) tárgyalja. A részletekről a következő lapszámunkban számolunk be.

A	közvilágítás	korszerűsítésével	éves	szinten
milliókat	spórolhatunk
A képviselő-testület még a szeptemberi ülésen döntött a közvilágıt́ás korszerűsıt́éséről, a korábbi nátriumos és 
kompakt fénycsöves lámpatestek LED-es lámpákra való cseréjéről. Jelenleg a korábbi közel négyszázezer forin-

tos villanyszámla helyett már több, mint 
egymillió-nyolcszázezer forintos számla 
érkezett, de a szerződés év végi lejártát 
követően félő, hogy az új szerződés alap-
ján már még ennél is többet számláznak 
majd ki a közvilágıt́ásra. A beruházást a 
jelentős villamosenergia ár emelkedése 
tolta előtérbe, annál is inkább, mert mint 
korábban ıŕtuk a járás települései gon-
dolkodnak azon is, hogy a közvilágıt́ás 
költségének csökkentése érdekében éj-
fél és hajnali négy óra között teljesen ki-
kapcsolnák az utcai lámpákat. Időköz-
ben újabb lehetőség is felmerült. A szol-
gáltató kisebb ráfordıt́ással lehetővé te-

szi, hogy az úgynevezett trafókörzetekben kapcsolják le a közvilágıt́ást. Ez azt jelenti, hogy például a forgal-
masabb utakon, településrészeken maradna a világıt́ás, a kevésbé frekventált helyen viszont sötét lenne a mega-
dott időszakban.
Településünk igazából előre menekül. A LED-es lámpák ugyanis alkalmasak arra, hogy bizonyos időszak idején 
(például éjfél és hajnali négy óra között) akár 30-40%-kal kevesebb energiát fogyasztva halványabban világıt́-
sanak - tehát elkerülhető lenne a teljes sötétség. A lámpacseréből adódó közel 60%-os megtakarıt́ás pedig éves 
szinten tıźmillió forintnál többet érhet. A beruházás a településnek ıǵy éveken belül megtérül, és a havi rezsi 
számlák valamilyen módon történő csökkentése elengedhetetlen ahhoz, hogy egyensúlyban maradjon a falu költ-
ségvetése.
Az önkormányzat már önerőből valósıt́otta meg a Kossuth utca elején és végén, valamint a Béke dűlői úton és a 
Juhász Gyula utcában a közvilágıt́ás bővıt́ését. Itt már LED-es lámpatestek világıt́anak éjszakánként, ıǵy a lakók 
arra sétálva megtapasztalhatják, hogy mekkora különbség van a régi és az új fényforrások között.

Üléseztek	az	intézményvezetők,	itt	is	a
költségcsökkentés	volt	napirenden
A polgármester október 25-re hıv́ta össze az intézményvezetőket. A soron következő vezetői értekezlet kiemelt 
témája volt a költségcsökkentés. Minden intézményvezetőnek referálnia 
kellett arról, hogy hol és mennyit tudnak még spórolni az elkövetkező idő-
szakban azért, hogy a település �izetni tudja a jelentősen emelkedő rezsi-
számlákat. Az általuk javasoltak is az önkormányzat Mezőgazdasági, Kör-
nyezetvédelmi és Energetikai Bizottsága elé kerülnek, ez a fórum kapta 
meg ugyanis a feladatot, hogy készıt́se elő a testület számára azt az Intéz-
kedési tervet, amely azonnali energiamegtakarıt́ásról és költségcsökken-
tésről szól, és az a célja, hogy az energiaválság által okozott költségvetési 
egyensúly a lehetőségek szerint helyreálljon. Az értekezleten először vett 
részt Boldog Anna Fanni kulturális menedzser, aki megbıźott vezetőként 
látja el a Faluház és Könyvtár irányıt́ását. Az új vezető tájékoztatta a részt-
vevőket a Faluház 50 programról. Az intézményvezetők áttekintették az idei rendezvénytervet, sőt megkezdő-
dött a 2023-as év tervezése is, �igyelembe véve a szigorú költségvetési korlátokat.
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Dobos	fesztivál	Csókán
Közel száz dobos felvonulásával vette kezdetét testvértelepülésünkön a “Közhıŕré tétetik” elnevezésű fesztivál, 

amelyre településünk vezetősé-
ge is meghıv́ást kapott. A Csó-
kán október 7-én délután kez-
dődő programra nagyon sokan 
voltak kıv́áncsiak. Az érdeklő-
dök a dobosokat követve vonul-
tak a helyi sportpályára, ahol az 
események a kulturális progra-
mokkal folytatódtak, miközben 
a helyi egyesületek, közösségek 
standokon mutatkoztak be és 
dobostortával, aprósütemé-
nyekkel kıńálták az odaérkező-
ket. Süteményeikkel verse-
nyeztek is egymással.
A szıńpadon rendezték meg a 
kisbıŕó versenyt, ahol iskolás 
gyerekek dobolták ki a helyi hı-́
reket, majd Csóka közösségei-

nek kulturális egyesületei léptek szıńpadra. A napot a Lexington együttes koncertje zárta.

Télire	bezár	a	Bordány	Hostel	is		
A napokban olvashattuk a turizmus.com oldalon, hogy átmeneti időszakra négy hónapra bezár az ország legna-
gyobb hotele, a Danubius Hotel Hungária. Mint ıŕták a téli hónapokban a jelenlegi foglalások és a magas energia-
árak mellett nem tudják hatékonyan működtetni a szállodát. 
Ugyanilyen indokok miatt tájékoztatta a napokban állandó 
ügyfeleit az Egérház Alapıt́vány által működtetett Bordány Hos-
tel is. Noha az i�júsági szálláson a munkák egy részét önkén-
tesek végzik, a magas energiaárak, valamint a napelem rend-
szer hálózatra kapcsolásának csúszása miatt nem tudják gaz-
daságosan működtetni a harminc férőhelyes youth hostelt. A 
tervek szerint tavasszal nyit újra a közösségi szálló, addig a 
megkezdett fejlesztéseket viszik tovább. A konyhabútorok meg-
érkezésével hamarosan kész lesz a teakonyha, ezt követően az 
ágymatracok cseréjét szeretnék megvalósıt́ani.

Kiírásra	került	a	földutak	javítását	célzó
közbeszerzés
Kiıŕódott a közbeszerzés a külterületi utak egyes sza-
kaszainak felújıt́ására. A tervek szerint már tavasszal 
elkezdődhet a munka. Mıǵ a kivitelezést vállaló cégek 
a közbeszerzési dokumentáción dolgoznak, addig az 
önkormányzat által megbıźott mérnökök a kitűzések-
kel vannak elfoglalva. Hamarosan kiderül pontosan 
hány gazdát, és mekkora területnyi földet érint majd 
az útépıt́és, hiszen minden bizonnyal szükségessé vá-
lik egy minimális területrendezés is a konkrét útjavı-́
tási munkálatok előtt. Az érintett gazdákat megkere-
sik majd annak érdekében, hogy földcserével, kisebb 
térıt́ésmentes átadásokkal és természetesen ahol 
szükséges eladással járuljanak hozzá a területrende-
zéshez és ezzel együtt a beruházás megvalósıt́ásához. 
Ahol nem sikerül megegyezni a gazdával, az időhiány 
miatt várhatóan nem valósul meg a fejlesztés, másik 
szakaszokon épül inkább hosszabban út. A közbeszer-
zésre lapzártánkig tıź érdeklődés történt, az ajánlato-

kat november 11-ig lehet még benyújtani.
A földutak javıt́ása minden évben jelentős probléma te-
lepülésünkön. Közel száz kilométeres ugyanis a földút 
hálózatunk, és a településre jellemző homokot szinte 
csak egyengetni lehet. Szárazon mindez értelmetlen 
munka, hiszen a szél egyből elviszi. Az esős időben il-
letve közvetlen utána a sár miatt lehetetlen a javıt́ás. A 
vizes mélyedésekbe való töltést egyből kijárják, azt ta-
pasztaljuk, hogy az elmúlt években sokszorosára meg-
növekedett járműforgalomra szinte már nem alkalma-
sak ezek az utak. Jó lenne, ha a teljes útszakaszon egy a 
pályázatban is szereplő útalappal rendelkező fejlesztés 
valósulhatna meg, azonban erre az elkövetkező évek-
ben nincs reális esély.
Most az őszi esőzések, a kezdeti talajmenti fagyok ide-
jén a legalkalmasabb a földút javıt́ásra az idő. A munká-
latok ütemezése megtörtént, hamarosan megjelennek 
majd a karbantartást végző gépek az utakon.
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Főzőverseny	Dettán
Romániai testvértelepülésünkön Dettán október 8-án rendezték meg a 
hagyományos főzőversenyt, ahol Bordányt az idén az O� reg�iúk fociválo-

gatott képviselte. Az örök aranylábúak már előtte nap Dettára utaztak, 
ahol labdarúgásban is összemérték erejüket a város öreg�iúk válogatott-
jával. Az új sportpálya a helyieknek lejtett, azaz a dettaiak könnyebben 
szereztek ıǵy gólokat.
A főzőversenyen akár Bordányban, most Dettán is mind a három test-
vértelepülés részt vett. Peter Roman dettai, Stana Dember csókai és Ta-
nács Gábor bordányi polgármester örömmel kóstolták végig csapataik 
�inomságait. Az öreg�iúk rostonsülteket készıt́ettek. A dettaiak közül a 
magyar néptáncosok a park bejáratánál fogadták a rendezvényre érke-

	Baráti	találkozót	tartottak	a	szépkorúak
Kellemes őszi vasárnapon - október 23-án - a déli órákban nyüzsgés volt a Faluházban és annak környékén. 
Immáron 21. alkalommal voltak a bordányi Nefelejcs Nyugdıj́as 
Klubnak a vendégei  az orgoványi nyugdıj́asok, Gebeiné Icuka ve-
zetésével. Az elmúlt négy évben ez a hagyományos találkozó ki-
bővült más települések nyugdıj́as klubjainak részvételével, ame-
lyek után a „Barátság-nap”-jának neveztük ezt a napot. Barátain-
kat hıv́tuk a barátokhoz.
Azt mondjuk, hogy mindig a legutolsó a legemlékezetesebb, de 
ebben a kapcsolatban az elmúlt 21 évnek minden találkozója 
szép volt és bőven van mire emlékezni.
A jó hangulatot kis kulturális köszöntők, üdvözlések, versek ve-
zették be Röszkéről és Zsombóról. Majd az orgoványi táncosok 
fergeteges új produkciójának tapsolhattunk. A �inom ebéd, me-
lyet közösen elfogyasztottunk a Vadgeszteny E� tterem vezetőjének Nagyapátiné Klárikának és csapatának érde-
me volt. Ezúton is köszönjük nekik. Az ebéd utáni lazıt́ásban, Igaz János zenészünk közreműködésével, mindenki 
táncra perdült. Közben a tombola -vásár és a sorsolás kedves hangulatát is megtapasztaltuk. Volt ott sok minden. 
Lajkóné Marika a sütőtök terméséből ajánlott fel néhányat. Akadt egy olyan szerencsés is, aki Klárika meghıv́á-

sára, meglátogathatja a Vadgesztenye E� ttermet.
Sok jó dolog történt még aznap, melyek közül ki szeretném emel-
ni, hogy az Idősek Világnapja alkalmával klubunk Elismerő ok-
levéllel köszöntötte id. Zádor Imre nyugalmazott alpolgármes-
tert, aki hosszú ideje támogatója a Bordány és Orgovány közötti 
kapcsolatot, és aki a 97. évében is szıv́es résztvevője rendezvé-
nyeinknek. A mai mégis különleges volt, mert a délután folyamán 
elszavalta Pető�i Sándor Szeptember végén cıḿű gyönyörű verset 
úgy, ahogy azt  kell! (Papıŕ nélkül!) Köszönjük szépen Imre bácsi!
A kellemes, jó hangulat kitartott estig, majd utána az orgoványiak, 
zsombóiak, röszkeiek, dorozsmaiak, forráskútiak és mi is, akik 
helyben lakunk jó érzéssel mehettünk haza. A rendezvény támo-

gatói a sorokban megtalálhatók, a klubunk valamennyi tagjával együtt jövőre is szeretnénk folytatni!
Szalai	Antal		klubvezető

zőket. A szépen berendezett sátrat so-
kan megcsodálták, a kiállıt́ás vonzotta 
szemeket. O� k egy nagyon �inom, friss 
fűszerezésű bográcsost főztek.
Ottjártunkkor már csak a bogrács al-
ján volt étel, ami azt jelzi, hogy nagyon 
jó a szakács, mindenkinek ıźlett a főzt-
je. A dalkörösök krumplilevest főztek 
sok kolbásszal, tojással. Mellette pedig 
pácolt birkahúst sütöttek és birkahús-
ból készült kolbászok is a rácsra kerül-
tek. Finom almás kaláccsal és hájas sü-
teménnyel csalogattak oda mindenkit 
az asztalukhoz. A csókaiak tárcsán húst 
sütöttek. A klopfolást személyesen a 
nagymester Törtei Jani végezte. De sült 
itt például sertéscsülök cserépedény-
ben parázson is, ami ugyancsak nagy 
látványosságnak örvendett.
Miközben a versenyben lévők sütöttek-
főztek, Detta szıńes kulturális életét be-
mutatva minden helyi néptánccsoport 
egy-egy produkcióval lepte meg a tér-
re kilátogató érdeklődőket.
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Jubileumi	Tollas	-	20	éve	együtt
Október 22-én a Bordányi Sportcsarnokban megtartottuk a 20. jubileumi találkozót. 2002 szeptemberében kez-
dődött a tollaslabdával való ismerkedés és azóta immár húsz év 
telt el.
Nagyon jó hangulatban, sok résztvevő megjelenésével zajlott az 
esemény. Többek számára elengedhetetlen volt a pályán való já-
ték, mások számára pedig a régi fotók nézegetésével, sztorizgatás-
sal és emlékezéssel telt az idő. Nagy boldogság volt találkozni a 
húsz évvel ezelőtt kezdő, ma már felnőtt, sőt szülőkké vált tanıt́-
ványokkal. Jó kis beszélgetések, élménybeszámolók kerekedtek 
ki a délelőtt folyamán.
Az elmúlt húsz év sok szép eredményt, sikert hozott a tanulóknak, az iskolának és a falunak. Köszönet minden 

tollaslabdázónak, szülőnek, támogatónak, iskolának, önkormányzatnak. 
Remélhetően lesznek további bordányi bajnokaink, valamint dobogós 
helyezettjeink. Azonban továbbra is az a legfontosabb, hogy sportoljon 
minél több gyerek és a versenykedvük továbbra is rendületlen legyen.
Kedves Gyerekek és Szülők! Köszönet mindenkinek!
Zárásként nem maradhatott el a tortázás sem. Remélem mindenki jól érez-
te magát, további kitartó munkát minden tollasozónak.       

Bálint	Lászlóné	Kati	Néni

Mihály	napi	vásár	és	jubileumi
ünnepség	Apraja-falván
Kétszeres jubileumot ünnepelt intézményünk szeptember 
30-án. 35 évvel ezelőtt, a mai árakhoz képest viszonylag kis 
költségvetésből, de annál nagyobb társadalmi összefogás-
sal épülhetett meg a 100 férőhelyes új, korszerű óvoda, me-
lyet örömmel vettek birtokba az akkori gyermekek,  szüleik 
és az itt dolgozók. 70 évvel ezelőtt, 1952-ben nyitotta meg 
kapuit a legelső óvoda Bordányban . A vendégek között 
voltak az első óvodások: Illés Mária és Molnár Zoltánné; az 
első dajka nénik: Gyuris Ernőné Ocskó Erzsébet és Szabó 
Ferencné, valamint több nyugdıj́as dolgozó is. Intézményünk 
azóta is folyamatosan bővül hála Balogh Ferenc korábbi és 
Tanács Gábor jelenlegi polgármestereknek és a velük dol-
gozó képviselő testület tagjainak. 2010-ben új bölcsődei 
szárnnyal bővült az óvoda épülete, megépült az új konyha, 
majd 2019-ben két új csoportszoba épült a meglévőkhöz, a 
konyha pedig teljes felújıt́áson esett át. 2020-ban felújıt́ot-
ták a régi mosdókat, az idei évben pedig megújultak a régi 
csoportszobák és több helyiség az épületben. 

A kétszeres jubileumi ünnepséget a Katica csoport néptánc 
műsora nyitotta meg, majd köszöntötte a jelenlévőket Mi-

hálffy Béla országgyűlési képviselő, Tanács Gábor 
polgármester és Lázárné Borbola Márta intézmény-

vezető. Az ünnepséggel egy időben Mihály napi vá-
sárt tartottunk az óvoda udvarán. Volt nyuszisimo-
gató, zsákbamacska, kézműves tevékenységek, né-
pi játékok, szőlőszüretelés, kukoricamorzsolás, 
csutkababa készıt́és. Bemutatkoztak a bordányi 
Legjava termékek is a standokon, ahol kóstolóval 
várták az érdeklődőket. A bölcsőde udvarába ke-
rült a büfé, ahol kaláccsal, pogácsával, zsıŕos kenyér-
rel kıńálták a vendégeket, és itt szeletelték fel az 
ünnepi tortákat is.
Az óvoda kiállıt́ással is készült, ahol fotókon lehe-
tett végig követni az 1987-ben épülő intézmény 
alakulását, bővülését, egészen napjainkig. Az estét 
a Rézhúros Banda koncertje zárta.
Köszönet mindenkinek a segıt́ségért, amivel támo-
gatták az ünnepi program megvalósulását.

Lázárné	Borbola	Márta
intézményvezető
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Pályaorientációs	nap
November 17-én (csütörtökön) Pályaorientációs na-
pot tartunk. Tanıt́ás nélküli munkanap, melynek a 
programja kialakıt́ás alatt van. Délelőtt különböző fog-
lalkozásokkal ismerkednek a gyerekek. A helyi mun-
kahelyek, vállalkozások látogatása is szervezés alatt 
van. Délutáni művészeti foglalkozásokat és napközit 
tartunk. 17:00-tól Szülői tájékoztatóval egybekötött 
Pályaválasztási börzét tartunk a Faluházban, melyre 
szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és diákokat 

egyaránt. A középiskolák értesıt́ése folyamatban van. 
A bejelentkezett középiskolák listáját az iskola honlap-
ján megtekinthetik.

Állatok	világnapja	az	óvodában
Október 4-én az A� llatok világnapja alkalmából ellátogattak hozzánk a szegedi Puha Mancsok- Segıt́ő A� llatok és 
Természet Alapıt́vány munkatársai és kutyás ismerkedésre invitálták a gyermekeket. A program a multifunkciós 
sportpályán került megrendezésre, minden óvodai csoport külön-külön vehetett részt egy-egy fél órás foglal-
kozáson. A segıt́ők két terápiás kutyust hoztak magukkal, akiket a gyermekek először egyenként megsimogat-
hattak, ıǵy üdvözölve őket, majd bemutattak néhány igen látványos trükköt is. Ezt követően szoborjátékot és kü-
lönféle ügyességi játékokat is játszhattak a gyermekek a kutyák vezetésével, amit mindenki nagyon élvezett. A 
legügyesebb kispajtások jutalma pedig az volt, hogy ők maguk is körbe vezethették pórázon a kutyusokat, és kü-
lönféle utasıt́ásokat adhattak nekik, amit nagyon ügyesen végre is hajtottak. A program nagy sikert aratott a 
gyermekek és felnőttek körében egyaránt, a puha mancsok mindenkit elvarázsoltak.       Veresné	Gyuris	Alexandra

Változás	a	tanév	rendjében
Megjelent a Magyar Közlönyben a tanév rendjéről szóló BM-rendelet módosıt́ása. O� szi szünet – nem lesz. A ren-
delet szerint „a 2022/2023-as tanévben az őszi szünet nem adható ki”. Némi vigaszt jelenthet, hogy mindenszen-
tek (november 1.) idén keddre esik, és akkor lesz 
egy ötnapos hosszú hétvége, mert az előtte lévő 
hétfőt szeptember 24-én a Helyi Iz� ek Fesztiválján 
már ledolgoztuk. November 2. (szerda) halottak 
napja – tanıt́ás nélküli munkanap (igazgatói szü-
net).
Téli szünet – a szünet előtti utolsó tanıt́ási nap 
2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első 
tanıt́ási nap 2023. január 9. (hétfő).
Tavaszi szünet – ezt nem érinti a módosıt́ás, az 
eredeti rendelet szerint a tavaszi szünet előtti utol-
só tanıt́ási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet 
utáni első tanıt́ási nap 2023. április 12. (szerda) 
helyett, 2023. április 17. (április 12-14 igazgatói 
szünet lesz). A most megjelent módosıt́ásnak van 
még egy fontos része. A tanév utolsó tanıt́ási napja 
nem 2023. június 15. (csütörtök), hanem 2023. jú-
nius 16. (péntek) lesz. Ballagás 2023. június 17. 
(szombat) 										Ocskó	Zoltán	intézményvezető

Az	iskola	rendezvényei
Október 11-én 14 órától rendezték meg az Idősek napi 
megemlékezést a Faluházban. A rendezvényen felléptek 

iskolánk növendékei.
Október 21-én október 23-i megemlékezés volt az isko-
la épülete előtt elhelyezett ’56-os emlékműnél. A 10 óra-
kor kezdődő megemlékezésen a 7.b osztályos tanulók 
műsorával emlékeztünk meg az forradalom hőseiről, va-
lamint a Rendszerváltás 33. évfordulójáról. (Felkészıt́ő-
jük Kovács Józsefné). Az ünnepség végén az osztályok 
képviselői helyezték el a megemlékezés virágait a Pesti 
Srác szobra előtt.
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Mindenszentek	és	Halottak	napja
November 1-jén, kedden Mindenszentek ünnepe. 14 órakor lesz a temetőlátogatás és a hagyományok szerint a 
sıŕszentelés. A sıŕszentelésre vonatkozó igényeiket a sekrestyében jelezhetik, illetve az adott időpontban a teme-
tőben. 16 órakor szentmise a templomban, majd megemlékezés és koszorúzás a Szent István téren a II. világhá-
borúban elesett bordányi áldozatok emlékére állıt́ott emlékműnél.
November 2-án, szerdán Halottak napja. 17 órakor lesz szentmise.
November 2-án, Halottak napján a Katolikus Egyház ünnepélyesen megemlékezik minden elhunytról. Ezen a 
szentmisén templomunkban kiemelten településünk idén elhunytjaira emlékezünk. A szentmisét elsősorban ér-
tük és családtagjaikért ajánljuk fel.
Szent	Erzsébet	ünnepe	–	Erzsébet-kenyér
November 19-én, szombaton a szokásos módon a szentmise keretében emlékezünk A� rpád-házi Szent Erzsébet 
életére, cselekedeteire. Ebben a szentmisében kerül sor az Erzsébet-kenyerek megáldására.
A Szent Erzsébethez fűződő egyik legismertebb történet az úgynevezett rózsacsoda. Egy alkalommal kötényében 
kenyeret vitt a szegényeknek. Férje megállıt́otta, megkérdezte, mit visz benne. Erzsébet azt felelte, hogy rózsát, s 
amikor megmutatta kötényét, valóban rózsák voltak benne. E történet alapján az ábrázolásokon a rózsák váltak 
Szent Erzsébet legfőbb jelképévé.
A rózsacsoda (stájerországi ábrázolás, 1525)
Marburgi sıŕja fölé templomot emeltek, ez a német gótika első megmaradt emléke. A sıŕnál történt számos cso-
dálatos esemény miatt már 1235-ben szentté avatták Erzsébetet. A középkor egyik legismertebb és legkedvel-
tebb szentjét évszázadok óta nagy tisztelet övezi, sok nemzet saját szentjeként tiszteli. “A női eszmény megteste-
sülése” – ıŕta róla Sıḱ Sándor.
Kultusza Magyarországon is hamar elterjedt, az első templomot bátyja, IV. Béla épıt́tette tiszteletére Kápolnán. 
Számos templom – a leghıŕesebb a kassai Szent Erzsébet-dóm és a budapesti Szent Erzsébet-templom a Rózsák 
terén –, Liszt Ferenc pedig a Szent Erzsébet legendája cıḿű oratóriumában örökıt́ette meg A� rpád-házi Szent Er-
zsébet történetét. 
Jubiláló	házasok	ünnepi	szentmiséje
November 20-án, vasárnap a 9.30-kor kezdődő ünnepi szentmise keretében kerül sor a jubiláló házaspárok meg-
áldására. Köszöntjük az idén jubiláló házaspárokat.
Azok a házaspárok, akik nem a bordányi templomban kö-
töttek házasságot, és szeretnének a közösséggel együtt há-
lát adni az együtt töltött évekért, kérjük, jelezzék a sekres-
tyében. Ig� y a későbbiekben névre szóló meghıv́ást kapnak.
Egész	napos	Szentségimádás
November 22-én, kedden 9-től 16-ig egész napos Szent-
ségimádás lesz templomunkban.
Téli	miserend
Október 1-jétől a templomban a téli miserend szerint a 
péntek és szombat esti szentmisék 17 órakor kezdődnek. 
A vasárnap reggeli szentmisék kezdete továbbra is 9.30.
Egyházi	hozzájárulás
Kedves Hıv́ek! Közeledik az egyházi év vége, egyben köze-
ledünk ez évi nagy beruházásaink befejezéséhez is. Elké-
szült a templom külső felújıt́ása, utolsó szakaszban van-
nak orgonánk bővıt́ésének munkálatai is. Kérjük a Kedves 
Hıv́eket, hogy aki teheti, mihamarabb rendezze ez évi egy-
házi hozzájárulását ezzel is elősegıt́ve, hogy az orgona- és 
a templomfelújıt́ás költségeit minél előbb rendezni tud-
juk. Az egyházközségi hozzájárulást rendezhetik a Kedves 
Hıv́ek személyesen a sekrestyében vagy banki utalással a 
következő számlaszámon: 57600022 – 10051564. Utalás-
nál kérjük a név és lakcıḿ megjelölését a könnyebb azono-
sıt́ás miatt. Ezekben az esetekben a teljes összeg az Egy-
házközségnél marad. Abban az esetben, ha az Egyház-
község megbıźottjának, Kőröshegyi Bélának háznál �izetik 
ki az összeget, abból számára jutalékot kell �izetnünk.

Köszönettel:	Zoltán	atya

Egyházközségünkről	és	közelgő	eseményeiről
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Újabb	pályázati	lehetőség	diákoknak
A múlt héten közzétett Bursa Hungarica pályázat után újabb jó hıŕ a diákoknak! A felsőoktatásban tanulók támo-
gatása mellett ugyanis most a középfokú tanulmányaikat végzők is támogatáshoz juthatnak. A Bordány Község 

Fejlődéséért Közalapıt́vány pályá-
zatot hirdet bordányi lakóhelyű, 
kedvezőtlen anyagi körülmények-
kel, jó tanulmányi eredménnyel 
rendelkező középfokú iskolai tanul-
mányokat folytató diákok támoga-
tására.
Pályázati támogatás nyújtható azok-
nak a középfokú tanulmányokat 
nappali tagozaton folytató diákok-
nak, akik nehéz anyagi körülmé-
nyek között, bordányi lakcıḿen él-
nek.
A támogatásért pályázó családjá-
ban az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyug-
dıj́ mindenkori legkisebb összegé-
nek 300 %-át (85.500 Ft-ot), gyer-
mekét egyedül nevelő szülő eseté-
ben a 400 %-át (114.000 Ft-ot).

Előnyt élvez az a jó tanuló, akinek az előző két félévben a tanulmányi eredménye elérte, vagy meghaladja a 3,5-ös 
átlagot.
A pályázatában kérjük megindokolni a támogatás szükségességét, és a felhasználás célját.
A „Pályázati adatlap 2022.” a www.bordany.com honlapon található, a pályázati felhıv́ásban szereplő linkről tölt-
hető le. Aki nem tudja letölteni, a Bordányi Polgármesteri Hivatalban az információs pultnál is beszerezheti.
A pályázathoz csatolandó mellékletek: iskolalátogatási igazolás; tanulmányi eredményről szóló igazolás (2021/ 
2022. I. félév; 2021/2022. II. félév); rendszeres jövedelem igazolása (a pályázat benyújtását megelőző havi mun-
kabér, nyugdıj́, nyugdıj́szerű ellátás, családtámogatási ellátás); nem rendszeres jövedelem igazolása (2021. évi 
adóbevallás). A pályázat benyújtási határideje: 2022. november 21.
A pályázatot a Bordány Község Fejlődéséért Közalapıt́vány Kuratóriuma cıḿére (6795 Bordány, Benke Gedeon. 
u. 44.) zárt borıt́ékban kell benyújtani. A Borıt́ékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tanulói támogatásra 2022.”

A	salak	és	a	hamu	nem	kommunális	hulladék
Tájékoztatni kıv́ánjuk a lakosságot, hogy a hamu, salak és kazánpor egyrészt a hulladékrakodó kollégák egész-
ségére, másrészt a tehergépjárművek működő-képességére is veszélyt jelent, tekintettel arra, hogy tűzveszélyes 
és előidézheti a további hul-
ladék begyulladását.
Javasoljuk a Tisztelt ingat-
lanhasználóknak, hogy a ha-
mut lehetőség szerint a tel-
kükön hasznosıt́sák, mivel a 
kihűlt fahamu szerencsére 
számos nyersanyagot tar-
talmaz, ami akár a kom-
posztban is hasznosıt́ható.
Amennyiben a személyze-
tünk a gyűjtés során hamut 
észlel a kihelyezett hulladék-
gyűjtő edényzetben, Társa-
ságunk az ürıt́ést megtagad-
hatja. 
Társaságunknak csak a köz-
szolgáltatás körébe tartozó 
hulladékok tekintetében áll fenn szolgáltatási kötelezettsége. Szıv́es együttműködésüket köszönjük!

Tisztelettel,	FBH-NP	Nonpro�it	Kft.
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Hiperaktivitás,	figyelemzavar:	pszichiátriai
betegségek-e	valójában?
„Hiperaktıv́” a gyermek? Nem tud oda�igyelni az órán? Magatartásával bomlasztja az osztály rendjét?
Olyan kérdések ezek, melyekkel számos szülő riadtan szembesül, amikor kiderül, hogy gyermekével gond van az 
iskolában. Ilyenkor aztán a szülő válaszút elé kerül: vagy maga keres megoldást a problémára, vagy másik isko-
lába viszi a gyereket, vagy a hivatalos szakemberekre bıźza a dolgot.
Az utóbbival kapcsolatban viszont számos kétely, ellenérzés fogalmazódott már meg, nem is véletlenül. Ha ugya-
nis a gyermek pszichiáterhez kerül, könnyen kaphat olyan diagnózist, amelyre gyógyszerszedést ıŕnak elő. A 
szülőknek azonban két dologról rendszerint nincs tudomásuk:
– A „hiperaktivitás”, „�igyelemzavar” és hasonló gyermekpszichiátriai diagnózisok kizárólag a tünetek alapján 

cıḿkézik fel a gyermeket, és nem visznek közelebb az okok 
feltárásához – pedig ezeknek a tüneteknek számos kiváltó oka 
lehet. Olyan ez, mintha a lázat tekintenénk betegségnek, és csu-
pán azt próbálnánk kezelni anélkül, hogy a láz okát felkutat-
nánk.
– Az ilyen állapotokra felıŕt „gyógyszerek” valójában tudatmó-
dosıt́ó szerek, olyan anyagok, amelyek sokkal közelebb állnak 
a drogokhoz, mint a gyógyszerekhez. E szerek csupán arra al-
kalmasak, hogy elfedjék a gyermek kellemetlen tüneteit. Szá-
mos szülő beszámolt róla, hogy a szer beadása után gyermeke 
„zombiként” viselkedik, kitágult pupillákkal néz maga elé, mint-
ha ott sem lenne. Ezek a szerek alkalmasak arra, hogy a gyer-
mek tüneteit elnyomják, de a megoldáshoz nem visznek köze-

lebb, ráadásul számos nagyon kellemetlen, sőt veszélyes mellékhatással nehezıt́hetik a gyermek boldogulását.
Ebben a témában segıt́ eligazodni a szülőknek, pedagógusoknak és más érdeklődőknek az az ingyenes kiadvány, 
amelyet az A� llampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapıt́vány jelentetett meg közszolgálati céllal. Az infor-
matıv́ anyagban nemcsak arról esik szó, pontosan milyen veszélyeket hordozhat a pszichiátriai diagnózis és a 
felıŕt gyógyszer, de megoldási javaslatokat is nyújt a szülőknek: merre keressék a valódi okot, a valódi megoldást 
gyermekük számára. A kiadvány ingyenesen megrendelhető, illetve letölthető az alapıt́vány weboldaláról:
www.emberijogok.hu/adhd
Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Boldog Anna Fanni, mb. 
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím: 
naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1000 példányban ISSN 2062-4255 
Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon: 
30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu  Kéziratokat 
nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés 
jogát! A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. 
További hírek, részletes információk, tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv, 
nyomdai előkészítés: Gyuris János Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A 
Bordányi Napló közösségi terjesztéssel jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity | www.bordany.com
Lapzárta: 2022. november 15. (kedd). Következő szám megjelenése: 2022. 
november 25. (péntek).
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Takarékossági	Világnapp	az	applikáción
Ezzel a névvel hirdet újabb �igyelemfelhıv́ó akciót az önkormányzat és a faluház annak érdekében, hogy minél 
többen használják a település mobil applikációját, hiszen a költségcsökkentések miatt várhatóan a legtöbb hıŕ a 
közeljövőben már csak digitálisan juthat el az emberekhez. A 
különböző hıŕlevelek, letölthető újságok helyett a legegysze-
rűbb és legolcsóbb megoldás, ha egyből a mobiltelefonokra 
érkeznek meg a település hıŕei. Az akció illik is a Takarékos-
sági Világnaphoz, amelyet október 31-én tartanak világszer-
te.
Már korábban is különböző nyereményjátékokkal próbálták 
népszerűsıt́eni az applikációt, nem lesz ez most se másként. 
A világnap alkalmából kizárólag csak az applikációban meg-
hirdetett játék győztese egy Powerbankot (magyarul külső 
akkumulátor vagy vésztöltő) nyerhet. Ez egy olyan hordoz-
ható külső akkumulátort jelent, amit feltölthetünk az elektromos hálózatról, majd magunkkal vihetünk, és egy 
USB kábel segıt́ségével tölthetjük róla az elektromos eszközeinket, például telefonunkat, tabletünket vagy okos-
óránkat. Megéri tehát letölteni az alkalmazást minél előbb, és játszani 31-én!

Zápor
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Sikeres	akcióval	173	telefon	gyűlt	össze
A Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat szeptember végéig hirdette meg mobiltelefongyűjtő akcióját. A 

bordányiak használt telefonjaikat, 
táblagépet, GPS-t, és a hozzájuk tar-
tozó töltőket dobhatták be egy gyűj-
tőszekrénybe. Az összegyűjtött esz-
közöket az i�júsági önkormányzat a 
Jane Goodall Intézet javára ajánlot-
ta fel. A szekrényből összesen 173 
db használt mobiltelefon, 5 db  régi 
táblagépet és 95 db mobilkészülék-
töltő került elő, amelyeket napokon 
belül eljuttatnak majd az Inter-Me-
tal Recycling Kft. részére, akik az új-
rahasznosıt́ást, megsemmisıt́ést vég-
zik. Mindenkinek, aki segıt́ette a 

kampányt, ezúton is köszönjük! Mint korábban mi is beszámoltunk róla a Jane Goodall Intézet közös kampányt 
indıt́ott “Passzold vissza, tesó!” elneve-
zéssel a KO� VET Egyesület, az Afrikáért 
Alapıt́vány és a Védegylet Egyesület se-
gıt́ségével, ami a magyar háztartások-
ban használt, de használaton kıv́ülre ke-
rült mobileszközöket célozza meg. Eze-
ket a készülékeket az emberek elpakol-
gatják különböző rejtett zugokba, ahol 
aztán évekig lapulnak, amıǵ egyszer csak 
kidobásra kerülnek, nem is sejtve micso-
da kincs rejlik bennük. A mobiltelefonok 
előállıt́ásához szükséges koltán ércet Af-
rikában, veszélyeztetett fajok, pl. goril-
lák és csimpánzok élőhelyén bányász-
szák, felemésztve erdeiket. Ezt a folya-
matot szeretnék megfékezni a szerve-
zők, elhatározva, hogy ezeket a mobileszközöket újrahasznosıt́ás céljából összegyűjti. Ehhez az akcióhoz egy gyűj-
tőpontot kialakıt́va (képünkön) csatlakozott a Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat is.


