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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Bordány közterületein megkezdődött
a fertőtlenítés
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata sajá t kö ltsé gveté si forrá s felhaszná lá sá val megkezdte a kö zterü letek fertő tlenıt́é sé t. A munká latok cé lja, hogy Bordá ny kö zterü letei a vıŕus já rvá ny ellené re tová bbra is tisztá k é s biztonsá gosak legyenek. Első ké nt a leggyakrabban haszná lt kö zterü leteket é s a nagyforgalmú lé tesıt́mé nyek kö rnyé ké t
fertő tlenıt́etté k le. Igy az orvosi rendelő k, a gyó gyszertá r, a posta, az ABC-k, az é tterem, a polgá rmesteri hivatal, a buszmegá lló k é s a já tszó té r fertő tlenıt́ő szerrel tö rté nő permetezé se való sult
meg. A kora esti ó rá kban ö sszesen kö zel ö tszá z
né gyzetmé ternyi felü let tisztıt́á sá ra kerü lt sor.
"A munkálatokat kedden a késő délutáni és a kora
esti órákban végeztük el. Igyekeztünk olyan hatásos, de környezetbarát technológiát alkalmazni
amely hatékony, de emberre és az állatokra
ártalmatlan, továbbá a közterületi fákban, padokban és egyéb eszközökben kárt nem okoz. Természetesen a következő napokban és hetekben
szükség esetén többször is megfogjuk ismételni a
munkát. A legfontosabb most a járvány terjedésének lassítása, ezért a bordányi családok egészsége
érdekében önkormányzatunk és intézményeink
munkatársai minden területen igyekeznek maximálisan helytállni és segíteni" - mondta el Kiss-Patik Pé ter alpolgá rmester. A telepü lé s ö nkormá nyzata amellett, hogy folyamatosan vé gzi a já rvá nyü gyi helyzetben elő ıŕt feladatait, má r felké szü lt a kö vetkező hetekben vá rható nehezebb idő szakra is. Elkerü lhetetlen, hogy a vıŕusfertő zé s
a Homokhá tsá g szıv́é ben is megjelenjen, é ppen ezé rt má r beszerzé sre kerü ltek szá jmaszkok, egyszerhaszná latos
gumikesztyű k a dolgozó k é s a vé dekezé si munká latokba, valamint a lakossá g ellá tá sá ba bekapcsoló dó ö nké ntesek szá má ra. A kö zterü leti fertő tlenıt́ő szerbő l tizennyolcezer né gyzetmé terre elegendő á ll rendelkezé sre, ami
azt jelenti, hogy a jelenlegi mennyisé ggel kö zel negyvenszer lehet megismé telni a kö zterü letek tisztıt́á sá t.

Szombaton mezőőrök, polgárőrök
segítik a faluközpontban közlekedőket
Bordá nyban szombaton mező ő rö k é s polgá rő rö k segıt́ik a kö zlekedé st a telepü lé s kö zpontjá ban. A Hú své t elő tti
nagybevá sá rlá sokon má r bizonyá ra sokan tú l vannak, azonban vá rható an a friss kalá cs, kenyé r miatt a szoká sosná l is lé nyegesen nagyobb forgalom vá r a helyi é lelmiszer boltokra is. Ez anná l inká bb való szın
́ ű , mert Nagypé ntek 2017 ó ta munkaszü neti nap, tehá t á prilis 10-é n, pé nteken az ü zletek – az é lelmiszerboltok é s a gyó gyszertá rak is – zá rva lesznek. A hú své ti ü nnep á prilis 12. vasá rnap é s á prilis 13.
hé tfő – ekkor szinté n minden bolt zá rva tart. A veszé lyhelyzet
miatt az é lelmiszerboltokat, drogé riá kat, patiká kat 9 é s 12 ó ra
kö zö tt kizá ró lag a 65 é v felettiek lá togathatjá k. Mindezek tü kré ben, nagy való szın
́ ű sé ggel tö meg vá rható az é lelmiszerü zletekben á prilis 11-é n, szombaton a reggeli ó rá kban.
A mező ő rsé g é s a polgá rő rsé g szombaton reggel a telepü lé s kö zpontjá ban segıt́i majd a kö zlekedő ket a parkolá sban, illetve ab-

ban is segıt́ik majd a boltokat, hogy a vevő k betartsá k a veszé lyhelyzet miatt kiadott szabá lyokat. A legfontosabb vá sá rló i magatartá s,
hogy legyenek tü relmesek é s megé rtő ek a kialakult helyzetben az
eladó k é s a tö bbi vá sá rló felé ! Amennyiben lehetsé ges fizessenek
bankká rtyá val, ezzel is csö kkentve a ké szpé nzes forgalom á ltali fertő zé s lehető sé gé t! Erkezzenek egyedü l vá sá rolni! Tartsanak minimum 1,5 mé teres tá volsá got embertá rsaiktó l. Tervezzé k meg tudatosan a bevá sá rlá sá t, listá val é rkezzenek, csak a való ban szü ksé ges
termé keket é s mennyisé get vá sá roljá k meg! Aki teheti viseljen szá jmaszkot, kesztyű t. Ké rjü k kedves olvasó inkat, figyeljenek a boltokban kihelyezett egyedi felhıv́á sokra, szabá lyokra is!

Működik a digitális ovi
A Koronavıŕus betegsé g (COVID-19) miatti já rvá nyü gyi inté zkedé sek ré szeké nt az ó voda mű kö dé se má rcius 23-tó l nem a megszokott keré kvá gá sban tö rté nik. Inté zmé nyü nkben jelenleg nincsenek
gyermekek.
Az ú j helyzetben igyekeztü nk jó l hasznosıt́ani a hirtelen megnö vekedett szabad kapacitá sunkat. Mıǵ a dajka né nik folyamatosan takarıt́anak é s fertő tlenıt́enek, a konyhá nk pedig hat gyermek ré szé re ebé det fő z, amit a szü lő k elszá llıt́anak, addig az ó vodapedagó gusok é s kisgyermeknevelő k felké szü ltek a home office munkavé gzé sre, az Oktatá si Hivatal mó dszertani ajá nlá sá ban megfogalmazottak alapjá n: „A gyermekközpontú óvodai nevelés lehetővé teszi és
segíti a gyermeki személyiség kibontakozását, melyben az óvodapedagógus személyisége meghatározó. Egy olyan helyzetben, amikor
az óvodapedagógusnak nincs lehetősége közvetlen személyes kapcsolatot fenntartani a gyermekekkel, más együttműködési formában
érvényesítheti a nevelésben az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás gyermekhez, családhoz illesztett megoldásait. Az óvodapedagógusok a szülők számára, a gyermek személyiségét, érdeklődését és egyéni képességeit ismerve ajánlhatnak olyan játékos tevékenységformákat, élményszerzési lehetőségeket, amelyeket a szülők gyermekükkel együtt otthonaikban is megvalósíthatnak. Ezért kérjük, hogy
az infokommunikációs eszközök használatával online nyújtsanak segítséget és támogatást a szülők részére.”
Az ú j helyzethez alkalmazkodva az első feladatunk az volt, hogy az
inté zmé ny pedagó gusaival kö zö sen meghatá roztuk azokat az irá nyvonalakat, amely szerint meg tudjuk szervezni az online nevelé st.
A bö lcső dei é s az ó vodai csoportokban má r korá bban is mű kö dtek
zá rt Facebook csoportok, hogy az informá ció k miné l hamarabb cé lba é rjenek. Most is ezeken a csatorná kon keresztü l jutnak el az ajá nlá sok a szü lő khö z. A pedagó gusok megtervezik a té maheteket, amik
igazodnak az é vszakokhoz é s az ü nnepekhez, azokat lebontjá k egyegy terü letre: já té k; mozgá s; é nek-zene, é nekes já té k; verselé s, mesé lé s; rajzolá s, mintá zá s, ké zimunka; a kü lső vilá g tevé keny megismeré se. Ezekhez a terü letekhez csatolnak kisebb feladatokat, ö tleteket, linkeket, amiket a szü lő k is kö nnyedé n meg tudnak való sıt́ani otthon a gyermekeikkel. Ké pekkel, zenei anyagokkal, videó kkal
segıt́ik a mozgá sos tevé kenysé gek, já té kok megvaló sıt́á sá t.
A kö zelgő hú své ti ü nnep alkalmá val kreatıv́ csomagokat á llıt́ottak
ö ssze a csoportok dolgozó i, amit most az otthonukban, együ tt tudnak elké szıt́eni a csalá dok. A visszajelzé sek a szü lő k é s gyermekek
ré szé rő l pozitıv́ak, ami nagy ö rö mmel tö lti el nevelő testü letü nk tagjait, hiszen mindannyiunknak nagyon hiá nyoznak a kicsiké ink. A
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napok telnek, az online ó voda é s bö lcső de
remé nyeink szerint á tmenetileg mű kö dik
csak, hiszen inté zmé nyü nk é leté ben a má jus az egyik leghangsú lyosabb hó nap.

Anyá k napja, gyermeknap, tané vzá ró k,
nagycsoportosok bú csú ztatá sa é s a vá rva
vá rt pizsama parti mé g elő ttü nk á ll. Bıźunk
benne, hogy hamarosan tú ljutva a mostani
nehé zsé geken, együ tt ké szü lhetü nk kö zö s
programjainkra, mé g akkor is, ha a szü ksé ges ó vinté zkedé sek miatt, ezek esetleg
csak ké ső bb kerü lhetnek megrendezé sre.
Addig, hogy hasznosan tö ltsü k a vá rakozá si idő t, lefestjü k az ó voda é s bö lcső de kö rü li kerıt́é st. Unneplő be ö ltö ztetjü k az inté zmé nyü nket, arra a napra, amikor biztonsá gosan ú jra birtokba vehetjü k. Addig is
nagyon vigyá zzunk egymá sra é s magunkra. Lázárné Borbola Márta intézményvezető

Beiratkozás menete
az oviba és bölcsibe
A veszé lyhelyzet miatt a megszokottó l elté rő az ó vodai felvé tel rendje. Nincs teendő je annak, aki a kö rzetes ó vodá ba, azaz
telepü lé sü nkö n a bordá nyi Apraja-Falva
Ovoda é s Bö lcső de inté zmé nybe szeretné
ıŕatni a gyermeké t.
Azoknak a szü lő knek, akik gyermekü ket a
lakcım
́ szerint kö rzetes ó vodá ba szeretné k
beıŕatni, tehá t semmi tennivaló juk nincs,
mert az ó voda á prilis 21-ig hivatalbó l felveszi a felvé teli kö rzeté be tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozá sá ban nem é rkezett hozzá jelzé s arró l,
hogy má sik ó voda felvette volna ő ket. A
gyermeket bejelenti a KIR-be, valamint ıŕá sban é rtesıt́i a szü lő t. A beiratkozá shoz szü ksé ges iratok bemutatá sá ra a gyermek első
ó vodai nevelé sé nek napjá n kerü l majd sor.
A nem kö rzetes (tehá t esetü nkben a nem
bordá nyi) ó vodá ba á prilis 2-20. kö zö tt
lehet jelentkezni – aká r elektronikus ú ton is.
Ré szletek telepü lé sü nk honlapjá n:
http://bordany.com/index.php/notices/o
vodai-es-bolcsodei-beiratkozas/

Bordány várhatóan 11,5 millió forintot
fizet be a védekezési alapba
„A koronavírus járvány elleni eredményes fellépés érdekében szükséges védekezés miatt átcsoportosításra van szükség
a költségvetésben. A kormány létrehozta a járvány elleni védekezést célzó és a gazdaságvédelmi alapot” – jelentette
be a szombati kormá nyinfó n Gulyá s Gergely kancellá riaminiszter. Kö zö s teherviselé sre kö telezik a politikai
pá rtokat, a multinacioná lis kereskedelmi lá ncokat, a
bankokat é s az ö nkormá nyzatokat is. Az ö nkormá nyzatoknak a gé pjá rmű adó -bevé telü ket kell betenniü k a
já rvá ny elleni vé dekezé sre lé trehozott alapba, ami a miniszter szerint 34 milliá rd forintot jelent ö sszessé gé ben.
A bordá nyi kö ltsé gveté sben a gé pjá rmű adó soron az idei é vre 28 millió 750 ezer forint bevé telt terveztek, ebbő l
most is mint a korá bbi é vekben tová bb kell utalni az á llamnak az adó 60%-á t, ez esetben 17 millió 250 ezer forintot. A mostani bejelenté s szerint a fennmaradó 40%-ot is á t kell majd adnia az ö nkormá nyzatnak, a pé nz a já rvá ny
elleni vé dekezé sre lé trehozott alapba kerü l. Ez azt jelenti, hogy a bordá nyiak á ltal befizetett kö zel harminc millió
forint adó bó l az eddig a telepü lé sen maradt ré sz, azaz a 11,5 millió forint is a vé dekezé sre fordıt́ó dik majd. Taná cs
Gá bor polgá rmester elmondta, hogy Bordá nyban a helyi adó k tú lnyomó ré sze az inté zmé nyek mű kö dteté sé re
kö ltő dik, kiegé szıt́ve az á llami normatıv́á kat. Teljesen termé szetes, hogy a kormá ny dö nté sé t kö vető en az ö nkormá nyzatnak is felü l kell vizsgá lnia a falu kö ltsé gveté sé t. A ké pviselő -testü let mindent megtesz a kö ltsé gek csö kkenté se é s a kö ltsé gveté s egyensú lyban tartá sa é rdeké ben. Ezt ú gy szeretné k megvaló sıt́ani, hogy minden ö nkormá nyzati feladat tová bbra is magas szın
́ vonalon való sulhasson meg, é s a racionalizá lá s ne já rjon munkahelyek
megszű né sé vel.

Készül a nagyközség 2024-ig szóló
gazdasági programja
Az ö nkormá nyzati vá lasztá sokat kö vető en az ú jonnan megvá lasztott ké pviselő -testü letnek hosszú tá vú fejleszté si elké pzelé seit a jogszabá lyoknak megfelelő en gazdasá gi programban
kell rö gzıt́enie. Minden gazdasá gi program vagy fejleszté si terv
a ké pviselő -testü let megbıźatá sá nak idő tartamá ra vagy esetlegesen az azt meghaladó idő szakra szó l, tehá t a bordá nyi ké pviselő knek egy legalá bb 2024-ig szó ló programot kell elfogadniuk. Ez a program helyi szinten hatá rozza meg mindazokat a
cé lkitű zé seket é s feladatokat, amelyek a helyi ö nkormá nyzat
kö ltsé gveté si lehető sé geivel ö sszhangban, a helyi tá rsadalmi,
kö rnyezeti é s gazdasá gi adottsá gok á tfogó figyelembevé telé vel
a helyi ö nkormá nyzat á ltal nyú jtandó feladatok biztosıt́á sá t, szın
́ vonalá nak javıt́á sá t szolgá ljá k. Mivel a tö rvé ny szerint a gazdasá gi programot a ké pviselő -testü let az alakuló ü lé sé t kö vető
hat hó napon belü l el kell, hogy fogadja, a bordá nyi elké pzelé se-

ket is legké ső bb á prilis 20-ig kell tá rgyalni, é s elfogadni. “Az új gazdasági program
teljes egészében a korábbira épül, annak
felülvizsgálata, folytatása lesz.” – mondta
el Taná cs Gá bor polgá rmester. “A stratégiai célok nem változtak, eredetileg úgy
tervezték a képviselő-testület tagjaival,
hogy finomhangolásokra kerül sor” – tudtuk meg a telepü lé svezető tő l.
A legnagyobb bizonytalansá got a koronavıŕus já rvá ny miatti kialakult gazdasá gi
helyzet okozza. Egyre jobban ú gy tű nik,
hogy a telepü lé seknek mé g nagyobb hangsú lyt kell majd helyezniü k az ö nellá tá sra,
a belső piacok erő sıt́é sé re, illetve a mező gazdasá gban megtermelt zö ldsé g é s gyü mö lcs feldolgozá sá ra.

A Húsvéti Szent Háromnap ünnepe
A já rvá nyü gyi helyzetre való tekintettel a Hú své ti
Szent Há romnapot sem tudjuk együ tt ü nnepelni,
csodá latos liturgiá já t kö zö sen á té lni. A templom
azonban nyitva á ll az imá dkozni vá gyó k elő tt:
Nagypé nteken dé ltő l este 6-ig, Nagyszombaton reggel 8-tó l este 6-ig, Hú své tvasá rnap pedig reggel 8tó l dé lutá n 3-ig. Egyé ni imá dsá gra, elcsendesedé sre é s a Szent Sıŕ lá togatá sá ra nyıĺik lehető sé g.
A Szent Há romnap liturgiá it mindenki otthoná ban,

tevé kenyen bekapcsoló dva a televıźió vagy rá dió kö zvetıt́é sbe tudja vé gigimá dkozni. A csalá dban vé gzett kö zö s imá dsá g, Szentıŕá solvasá s legyen ré sze ü nneplé sü nknek! Igy bá r
egymá stó l tá vol ü nnepelve, az imá dsá g ré vé n mé gis kö zel kerü lhetü nk Istenhez é s egymá shoz is.
Az ü nnepi liturgiá k kö veté sé nek lehető sé gei a kö zmé dia csatorná in: Aprilis 9-é n, nagycsü tö rtö kö n szentmisé t kö zvetı-́
tenek 10 ó rá tó l a Duna TV-n a győ ri Nagyboldogasszonybaziliká bó l. Aprilis 10-é n, a Duna World csatorná n 21.10Bordá nyi Hírek | 3

Tisztelt Ugyfeleink! Ismé telten felhıv́juk a lakossá g figyelmé t, hogy a kialakult veszé lyhelyzet miatt a Né gyforrá s Nonprofit Kft. szü netelteti a zö ldhulladé k gyű jté sé t é s szá llıt́á sá t Bordá ny, Forrá skú t, Ullé s valamint
Zsombó telepü lé sen. Ké rjü k a fentiek szıv́es tudomá sulvé telé t!

Bellarosa é s Balatoni ró zsa fajtá jú burgonya eladó 15
kg-os zsá kos kiszerelé sben. 200 Ft/kg.
Telefonszá m: 30/642-8418
A bordá nyi Margaré ta Virá gü zlet csü tö rtö kö n (2020.
04.09.) 9-13 ó rá ig, szombaton (2020.04.11.) pedig 812 ó rá ig tart NYITVA! Juhá szné Vass Mó nika
Telefonszá m: 30/276-8791
Etkezé si burgonya, Desiree, 15 kg-os kiszerelé sben
Bordá nyban eladó . Ar 3.000 Ft/zsá k (200 Ft/kg).
Erdeklő dni: 30/208-5744
Frissen szedett ú jhagyma eladó bordá nyi gazdasá gbó l
100 Ft/csomó á ron.
Erdeklő dni: 30/264-8857

Rendelé st felveszü nk ü zenetben, a bertaandrea828@
gmail.com e-mail cım
́ en, a 30/382-2818-as telefonszá mon é s 15 ó ra utá n há zhoz visszü k. Bordá ny terü leté n ingyenes, de szıv́esen elvisszü k má shova is 500
Ft-é rt vagy 3000 Ft feletti vá sá rlá s eseté n ingyen.
Keress bizalommal: Tuti gyü mi csapata
Eladó Tanyasi tyú ktojá s 40 Ft/db, Balatoni ró zsa é tkezé si talló burgonya 200
Ft/kg. Tel: 30/995-5258
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Hé
tfő H
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Amennyiben ismé telten lehető sé g lesz a zö ldhulladé k
gyű jté sé re tá jé koztatni fogjuk Onö ket.
Megé rté sü ket é s segıt́ő együ ttmű kö dé sü ket kö szö njü k!
Szolgá ltatá sunkkal kapcsolatban é rdeklő dni Olá hné
Bodor Magdolná tó l a 20/328-6134-es telefonszá mon,
vagy a forraskut.ugyfelszolgalat@fbhnpkft.hu e-mail cı-́
men lehet.
Kapás Judit ügyvezető

Házhoz megy a piac:
Egyre tö bb vá llalkozó , bolttulajdonos csatlakozik “A piac há zhoz megy” kezdemé nyezé shez. A jelenlegi kın
́ á lat:

Mező gazdasá gi gé palkatré sz há zhozszá llıt́á sá t vá llalom né vre szó ló szá mlá val az Ullé si Habi mező gazdasá gi gé palkatré sz szakü zletbő l bordá nyiaknak.
Rendelé st az ulles@habi.hu e-mail cım
́ re, vagy telefonon 30/903-6721 szá mon lehet leadni nyitvatartá si
4|Bordá nyi Hírek
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Hortobágyi göngyölt hús
csirkemellből barackos rizzsel
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Tökfőzelék rántott bordával
Pacal sós burgonyával,

B csemegeuborka
C
Roston csirkemell zöldséges rizzsel,
A sajtmártás
C Csevap pirított burgonyával, majoB
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Szünetel a zöldhulladék
szállítás

idő alatt. Hé tkö znap 07.00-15.00, szombat 08.0012.00 kö zö tt. Nincs szá llıt́á si kö ltsé g! Vé r Zsolt

Házhozszállítás Péntek, Szombat, Vasárnap 11:00-20:00-ig! Bordányon belül
2.000 Ft felett ingyenes! Kérje menüebédjét is házhozszállítással!
Kérjük telefonon adja le rendelését! 06 62/288-042, 06 30/973-5229

tő l a Via Crucis - Ferenc pá pa keresztú tjá nak kö zvetı-́
té se Ró má bó l. Aprilis 12-é n, Hú své tvasá rnap A Duna
TV-n ró mai katolikus szentmisé t kö zvetıt́enek 11 ó rá tó l a Budapesti Baziliká bó l, majd 12 ó rá tó l Ferenc pá pa
"Urbi et Orbi" á ldá sá t Ró má bó l. A Nagyheti é s Hú své ti
szentmisé k é s liturgiá k kö zvetıt́é sé nek tová bbi lehető sé geit é s a kö zvetıt́ett szentmisé ken való ré szvé tel
etikettjé t a https://www.magyarkurir.hu/hirek/nagy
heti-es-husveti-elo-liturgiakozvetitesekosszegyujtottuklehetosegeket cım
́ en é s plé bá niá nk facebook-oldalá n talá lhatjá k. A Magyar Katolikus Egyhá z hivatalos honlapjá n is talá lhatunk segé danyagokat, imá dsá gokat, melyek segıt́enek abban, hogy lé lekben is ké szü lhessü nk
Urunk feltá madá sá nak ü nnepé re: https://katolikus.hu/
Krisztus feltá madá sa adjon erő t mindannyiunknak!
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