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A veszélyhelyzet kihirdetését követően március 16-tól zárva tart a Faluház és Könyvtár, nem fogadja látogatóit, 
olvasóit, nem dolgoznak a házban működő csoportok és közösségek sem. Az intézmény munkatársai azonban 
ezen időszak alatt is dolgoznak, részben a Faluházban, részben pedig otthonról.
Továbbra is kiemelt feladat a lakosság informálása, ıǵy a heti Bordányi Hıŕek előkészıt́ése, szerkesztése, nyomta-

tása, mely a település több mint 1200 háztar-
tásába jut el. 
Az Arcanum Adatbázis Kiadó április közepéig 
nyilvánossá tette Magyarország legnagyobb, 
jelenleg közel 27 millió folyóirat és újság ol-
dalt tartalmazó periodika adatbázisát, az Ar-
canum Digitális Tudománytárat. Ebben hely-
történeti anyagok után kutattak otthoni mun-
kavégzés keretében a kollégák, melyből egy 
digitális helytörténeti gyűjtemény készül.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy kidol-
gozásra került a könyvtár ideiglenes könyv-
szolgáltatása, mely lehetővé teszi a könyvtári 
dokumentumok kölcsönzését és házhozszál-
lıt́ását ezen átmeneti időszak alatt. Azon ol-

vasóinknak is szeretnénk kedvezni, akik szıv́esen olvasnak számıt́ógépen, laptopon vagy tableten. O� ssze-
gyűjtöttünk néhány nagyon jó és ingyenes e-könyvtári forrást: http://bordany.com/index.php/e-konyvtar/.
Az intézmény jelenleg futó pályázati programjait is át kellett gondolni. Elsőként a hobbi varró tanfolyam tudott 
tovább folytatódni online oktatás keretében. Azon programon résztvevők részére, akik nem rendelkeztek saját 
varrógéppel használatra adásba kerültek a pályázatban megvásárolt varrógépek. Az egyéb kiegészıt́őket, ollókat, 
cérnákat, tűket, mágneseket, valamint a meglévő anyagokat szintén szétosztottuk a résztvevők között. A Faluház 
közösségi oldalán a csoport számára létrehozott online csoportban az oktató, Kálmán Kamilla online bejelentke-
zések keretében osztja meg a tudnivalókat, itt lehet megbeszélni a tanultakat, de a feladott házi feladatokat is eb-
be a csoportba kell pl. fotók formájában feltölteni.
Kétségkıv́ül a leglátványosabb munka a szıńházteremben, illetve a házasságkötő dıśzteremben zajlott. Ezen ter-
mek parketta burkolata megérett a felújıt́ásra, ugyanis legutóbb közel 10 éve, 2010-ben végeztek felújıt́ást ezek-
ben a helyiségekben. A csiszolási, hézagtömıt́ési, szegélyezési és lakkozási munkálatok révén több mint 300 négy-
zetméter parketta felület karbantartása, felújıt́ása történt meg. Tervben van még a házasságkötő terem falainak 
festése, illetve új függönyök beszerzése is, mely tovább erősıt́ené a terem dıśzterem jellegét.

Folyik	a	munka	a	Faluház	zárt	ajtajai	mögött

Szıńházba invitálják a bordányi nagyérdeműt a Bordányi Amatőr Szıńjátszó Kör (BASZK) jelenlegi és régi tagjai. Saj-
nos nem lehet beülni a nézőtérre, viszont mindenki a legkényelmesebb székét, fotelját viheti a számıt́ógépe elé, 
vagy urambocsá a laptopját, tabletjét ragadhatja magához és viheti magával az ágyba. 
A szerdánként este 7 órakor a Bordány - a Homokhátság Szıv́e közösségi oldalon megtekinthető darabokat egytől-
egyig a BASZK társulat vitte szıńre az elmúlt évek során, és most, amennyiben annak idején készült róla felvétel is-
mét a nagyközönség elé tárják.
Olyan darabokat nézhetnek meg, mint Nóti Károly - A csillár cıḿű bohózata, amelyet a Bordányi Amatőr Szıńjátszó 
Kör 2013. március 23-án vitt szıńre, vagy a Kukás Guru, amit 2006-ban láthatott először a bordányi közönség.
Elsőként viszont egy különlegességet, Baranyi Ferenc: A Lónak vélt menyasszony cıḿű vásári komédiáját nézhetjük 
meg közösen, amelynek az az érdekessége, hogy mivel a szıńpadi előadás felvétele nem sikerült, a szıńdarabot 
2004-ben egy tanyán adták elő újra szıńjátszóink, ahol szinte filmszerűen rögzıt́ették azt. A korhű helyszıń (a fényt 
az öreg kisablakos, áram nélküli tanyában petróleumlámpákkal próbálták biztosıt́ani a felvételhez), a folyamatosan 
változó időjárás, és mindezek ellenére a vidám hangulat minden bizonnyal még élvezetesebbé teszi a darabot. 
Tehát a Virtuális Szıńházi Esték sorozat keretében az első darab április 22-én, szerdán, 19 órától lesz elérhető! A cél, 
hogy minél több bordányi és Bordányt szerető ember nézze a produkciót egyszerre! Jó szórakozást mindenkinek!

Színházba	invitáljuk	Önöket	szerdánként



A Csongrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Kör-
nyezetvédelmi Főosztály E� lelmiszerlánc-biztonsági és 
A� llategészségügyi Osztályának madárinfluenza járvány-
nyal kapcsolatos határozatának értelmében új védőkör-
zetet rendelt el, amely érinti Bordány egész belterüle-
tét, valamint a közigazgatási külterület észak, észak-nyu-
gati részét. A területek határán a fő közlekedési utakon 
„Védőkörzeti zárlat madárinfluenza miatt" feliratú táb-
lát kell elhelyezni. Továbbá az állategészségügyi szakem-
berek minden szükséges hatósági intézkedést megtesz-
nek, a járvány terjedésének lassıt́ásához azonban elen-
gedhetetlen az állattartók felelős magatartása is. Az állo-
mányokat csak a járványvédelmi előıŕások szigorú be-
tartásával lehet megóvni. Kiemelten fontos, hogy a ba-
romfikat kötelező zártan tartani, valamint – járványvé-
delmi minimumfeltételként – zárt helyen kell őket etet-
ni, itatni, továbbá a takarmányt és az almot is zárt he-
lyen kell tárolni. A kötelező intézkedésekkel kapcsola-
tos bővebb tájékoztatást a bordány.com-on kaphatnak.

“Hamarosan újra együtt lehetünk” cıḿmel, “maradj 
biztonságban, maradj otthon” alcıḿmel indıt́ott útjára 
egy kampányt településünk közösségi oldala, a Bordány 
a Homokhátság Szıv́e. A kezdeményezés lényege, hogy 
miközben a bordányiak nagy része a négy fal közé szo-
rult a koronavıŕus járvány miatt, azért kicsit nosztalgi-
ázzanak, emlékezzenek vissza az elmúlt évek egy-egy 
szép, vidám pillanatára. Mindenkinek hiányoznak a ba-
rátok, ismerősök, a közös programok. O� sszesen 20, kü-
lönböző programon készült fotó jelenik majd meg a kö-
zösségi oldalon, általában minden másnap láthatnak 
majd új képet az oldal látogatói. Az ötlet talán felpezsdı-́
ti az online kapcsolattartást, javıt́ja a kedélyállapotot. 
Sajnos nem tudni pontosan meddig tart még a veszély-
helyzet, de talán az elkövetkező napokban megjelenő 
fotók vidámságot csempésznek majd a bordányi minden-
napokba.

Házhoz	megy	a	piac:
Egyre több vállalkozó, bolttulajdonos csatlakozik “A pi-
ac házhoz megy” kezdeményezéshez. A jelenlegi kı-́
nálat:

Idén is megnyitottuk eperárusıt́ó standunkat Bordány-
U� llés közt a Növényárudával szemben. Tekintettel a ki-
alakult helyzetre idén házhozszállıt́ást is vállalunk, 
amellyel kapcsolatban érdeklődhetnek/rendelhetnek a 

helyszıńen vagy az alábbi telefonszámokon: 30/621-
6376 vagy 30/841-5149.

Eladó étkezési Balatoni rózsa tarló burgonya 200 Ft/ 
kg, Kondor vető burgonya 120 Ft/kg áron.
E� rdeklődni: 30/546-1751, Bordány

Sárgarépa és zöldség eladó Bordányban 50-400 Ft/kg 
áron. E� rdeklődni a 30/562-8109 telefonszámon lehet.

Mezőgazdasági gépalkatrész házhozszállıt́ását válla-
lom névre szóló számlával az U� llési Habi mezőgazda-
sági gépalkatrész szaküzletből bordányiaknak.
Rendelést az ulles@habi.hu e-mail cıḿre, vagy telefo-
non 30/903-6721 számon lehet leadni nyitvatartási 
idő alatt. Hétköznap 07.00-15.00, szombat 08.00-
12.00 között. Nincs szállıt́ási költség! Vér Zsolt

Bellarosa és Balatoni rózsa fajtájú burgonya eladó 
15kg-os zsákos kiszerelésben. 200 Ft/kg.
Telefonszám: 30/642-8418

E� tkezési burgonya, Desiree, 15 kg-os kiszerelésben 
eladó. A� r 3.000 Ft/zsák (200 Ft/kg). E� rdeklődni: 
Bordány, Benke G. u. 36., 30/208-5744

Rendelést felveszünk üzenetben, a bertaandrea828@ 
gmail.com e-mail cıḿen, a 30/382-2818-as telefon-
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Elvétve	felhős

04.25. HKedd A
Borsóleves	va-
jas	galuskávalB

Marhapörkölt	tésztával,	
káposztasaláta

Füstölt	sajtos	tejfölös	csirkemell-
filé	burgonyapürévelB
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04.25. HCsütörtök A

Csontleves	
cérnácska	
tésztával B

Bácskai	rizses	hús	
csemegeuborkával

Hekktörzs	roston	pirított	
burgonyával,	céklaB
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Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	

Lebbencs-
leves

Sárgarépa	főzelék	párizsi	
csirkemellel

Bakonyi	borda	galuskával

számon és 15 óra után házhoz visszük. 
Bordány területén ingyenes, de szıv́e-
sen elvisszük máshova is 500 Ft-ért 
vagy 3000 Ft feletti vásárlás esetén in-
gyen.          	 										Tuti	gyümi	csapata

Eladó Tanyasi tyúktojás 40 Ft/db, Bala-
toni rózsa étkezési talló burgonya 200 
Ft/kg. Tel: 30/995-5258

Elvétve	zápor

Elvétve	felhős

1 Sertésgulyás
BB

A Grízes	tészta

Sonkás	palacsinta	rántva,	
tartármártás

2|Bordányi Hírek            

Örömmel	tudatom,	hogy	Húsvét	vasárnapján	48	cen-
timéterrel	és	3280	grammal	megszületett	a	kisuno-
kám,	Róza	Lili.	Köszönjük	a	jókívánságokat!
Gyapjasné	Szabó	Irén	(Új	telefonszámom:	62/620-936)

Új	védőkörzetei	vannak
a	madárinfluenzának	

„Hamarosan	újra	együtt
lehetünk”

04.25. HHétfő
A

Karfiolleves	
rizzsel B

Roston	sült	tarja	betyáros	raguval,	
petrezselymes	törtburgonyával

Rántott	csirkecomb	párolt	
zöldséggelB
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