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Friss hıŕeink a www.bordany.hu oldalon!

Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Folyik a munka a Faluház zárt ajtajai mögött
A veszé lyhelyzet kihirdeté sé t kö vető en má rcius 16-tó l zá rva tart a Faluhá z é s Kö nyvtá r, nem fogadja lá togató it,
olvasó it, nem dolgoznak a há zban mű kö dő csoportok é s kö zö ssé gek sem. Az inté zmé ny munkatá rsai azonban
ezen idő szak alatt is dolgoznak, ré szben a Faluhá zban, ré szben pedig otthonró l.
Tová bbra is kiemelt feladat a lakossá g informá lá sa, ıǵy a heti Bordá nyi Hıŕek elő ké szıt́é se, szerkeszté se, nyomtatá sa, mely a telepü lé s tö bb mint 1200 há ztartá sá ba jut el.
Az Arcanum Adatbá zis Kiadó á prilis kö zepé ig
nyilvá nossá tette Magyarorszá g legnagyobb,
jelenleg kö zel 27 millió folyó irat é s ú jsá g oldalt tartalmazó periodika adatbá zisá t, az Arcanum Digitá lis Tudomá nytá rat. Ebben helytö rté neti anyagok utá n kutattak otthoni munkavé gzé s kereté ben a kollé gá k, melybő l egy
digitá lis helytö rté neti gyű jtemé ny ké szü l.
Korá bban má r beszá moltunk ró la, hogy kidolgozá sra kerü lt a kö nyvtá r ideiglenes kö nyvszolgá ltatá sa, mely lehető vé teszi a kö nyvtá ri
dokumentumok kö lcsö nzé sé t é s há zhozszá llıt́á sá t ezen á tmeneti idő szak alatt. Azon olvasó inknak is szeretné nk kedvezni, akik szıv́esen olvasnak szá mıt́ó gé pen, laptopon vagy tableten. Osszegyű jtö ttü nk né há ny nagyon jó é s ingyenes e-kö nyvtá ri forrá st: http://bordany.com/index.php/e-konyvtar/.
Az inté zmé ny jelenleg futó pá lyá zati programjait is á t kellett gondolni. Első ké nt a hobbi varró tanfolyam tudott
tová bb folytató dni online oktatá s kereté ben. Azon programon ré sztvevő k ré szé re, akik nem rendelkeztek sajá t
varró gé ppel haszná latra adá sba kerü ltek a pá lyá zatban megvá sá rolt varró gé pek. Az egyé b kiegé szıt́ő ket, olló kat,
cé rná kat, tű ket, má gneseket, valamint a meglé vő anyagokat szinté n szé tosztottuk a ré sztvevő k kö zö tt. A Faluhá z
kö zö ssé gi oldalá n a csoport szá má ra lé trehozott online csoportban az oktató , Ká lmá n Kamilla online bejelentkezé sek kereté ben osztja meg a tudnivaló kat, itt lehet megbeszé lni a tanultakat, de a feladott há zi feladatokat is ebbe a csoportba kell pl. fotó k formá já ban feltö lteni.
Ké tsé gkıv́ü l a leglá tvá nyosabb munka a szın
́ há zteremben, illetve a há zassá gkö tő dıśzteremben zajlott. Ezen termek parketta burkolata megé rett a felú jıt́á sra, ugyanis legutó bb kö zel 10 é ve, 2010-ben vé geztek felú jıt́á st ezekben a helyisé gekben. A csiszolá si, hé zagtö mıt́é si, szegé lyezé si é s lakkozá si munká latok ré vé n tö bb mint 300 né gyzetmé ter parketta felü let karbantartá sa, felú jıt́á sa tö rté nt meg. Tervben van mé g a há zassá gkö tő terem falainak
festé se, illetve ú j fü ggö nyö k beszerzé se is, mely tová bb erő sıt́ené a terem dıśzterem jellegé t.

Színházba invitáljuk Önöket szerdánként
Szın
́ há zba invitá ljá k a bordá nyi nagyé rdemű t a Bordá nyi Amatő r Szın
́ já tszó Kö r (BASZK) jelenlegi é s ré gi tagjai. Sajnos nem lehet beü lni a né ző té rre, viszont mindenki a legké nyelmesebb szé ké t, foteljá t viheti a szá mıt́ó gé pe elé ,
vagy urambocsá a laptopjá t, tabletjé t ragadhatja magá hoz é s viheti magá val az á gyba.
A szerdá nké nt este 7 ó rakor a Bordá ny - a Homokhá tsá g Szıv́e kö zö ssé gi oldalon megtekinthető darabokat egytő legyig a BASZK tá rsulat vitte szın
́ re az elmú lt é vek sorá n, é s most, amennyiben annak idejé n ké szü lt ró la felvé tel ismé t a nagykö zö nsé g elé tá rjá k.
Olyan darabokat né zhetnek meg, mint Nó ti Ká roly - A csillá r cım
́ ű bohó zata, amelyet a Bordá nyi Amatő r Szın
́ já tszó
Kö r 2013. má rcius 23-á n vitt szın
́ re, vagy a Kuká s Guru, amit 2006-ban lá thatott elő szö r a bordá nyi kö zö nsé g.
Első ké nt viszont egy kü lö nlegessé get, Baranyi Ferenc: A Ló nak vé lt menyasszony cım
́ ű vá sá ri komé diá já t né zhetjü k
meg kö zö sen, amelynek az az é rdekessé ge, hogy mivel a szın
́ padi elő adá s felvé tele nem sikerü lt, a szın
́ darabot
2004-ben egy tanyá n adtá k elő ú jra szın
́ já tszó ink, ahol szinte filmszerű en rö gzıt́etté k azt. A korhű helyszın
́ (a fé nyt
az ö reg kisablakos, á ram né lkü li tanyá ban petró leumlá mpá kkal pró bá ltá k biztosıt́ani a felvé telhez), a folyamatosan
vá ltozó idő já rá s, é s mindezek ellené re a vidá m hangulat minden bizonnyal mé g é lvezetesebbé teszi a darabot.
Tehá t a Virtuá lis Szın
́ há zi Esté k sorozat kereté ben az első darab á prilis 22-é n, szerdá n, 19 ó rá tó l lesz elé rhető ! A cé l,
hogy miné l tö bb bordá nyi é s Bordá nyt szerető ember né zze a produkció t egyszerre! Jó szó rakozá st mindenkinek!

„Hamarosan újra együtt
lehetünk”
“Hamarosan ú jra együ tt lehetü nk” cım
́ mel, “maradj
biztonsá gban, maradj otthon” alcım
́ mel indıt́ott ú tjá ra
egy kampá nyt telepü lé sü nk kö zö ssé gi oldala, a Bordá ny
a Homokhá tsá g Szıv́e. A kezdemé nyezé s lé nyege, hogy
mikö zben a bordá nyiak nagy ré sze a né gy fal kö zé szorult a koronavıŕus já rvá ny miatt, azé rt kicsit nosztalgiá zzanak, emlé kezzenek vissza az elmú lt é vek egy-egy
szé p, vidá m pillanatá ra. Mindenkinek hiá nyoznak a bará tok, ismerő sö k, a kö zö s programok. Osszesen 20, kü lö nbö ző programon ké szü lt fotó jelenik majd meg a kö zö ssé gi oldalon, á ltalá ban minden má snap lá thatnak
majd ú j ké pet az oldal lá togató i. Az ö tlet talá n felpezsdı-́
ti az online kapcsolattartá st, javıt́ja a kedé lyá llapotot.
Sajnos nem tudni pontosan meddig tart mé g a veszé lyhelyzet, de talá n az elkö vetkező napokban megjelenő
fotó k vidá msá got csempé sznek majd a bordá nyi mindennapokba.
Örömmel tudatom, hogy Húsvét vasárnapján 48 centiméterrel és 3280 grammal megszületett a kisunokám, Róza Lili. Köszönjük a jókívánságokat!
Gyapjasné Szabó Irén (Új telefonszámom: 62/620-936)

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

Idé n is megnyitottuk eperá rusıt́ó standunkat Bordá nyUllé s kö zt a Nö vé nyá rudá val szemben. Tekintettel a kialakult helyzetre idé n há zhozszá llıt́á st is vá llalunk,
amellyel kapcsolatban é rdeklő dhetnek/rendelhetnek a
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Eladó é tkezé si Balatoni ró zsa tarló burgonya 200 Ft/
kg, Kondor vető burgonya 120 Ft/kg á ron.
Erdeklő dni: 30/546-1751, Bordá ny

Sá rgaré pa é s zö ldsé g eladó Bordá nyban 50-400 Ft/kg
á ron. Erdeklő dni a 30/562-8109 telefonszá mon lehet.
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
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
Bellarosa é s Balatoni ró zsa fajtá jú burgonya eladó
15kg-os zsá kos kiszerelé sben. 200 Ft/kg.
Telefonszá m: 30/642-8418
Etkezé si burgonya, Desiree, 15 kg-os kiszerelé sben
eladó . Ar 3.000 Ft/zsá k (200 Ft/kg). Erdeklő dni:
Bordá ny, Benke G. u. 36., 30/208-5744
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.
Tuti gyümi 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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A Csongrá d Megyei Kormá nyhivatal Agrá rü gyi é s Kö rnyezetvé delmi Fő osztá ly Elelmiszerlá nc-biztonsá gi é s
Allategé szsé gü gyi Osztá lyá nak madá rinfluenza já rvá nynyal kapcsolatos hatá rozatá nak é rtelmé ben ú j vé dő kö rzetet rendelt el, amely é rinti Bordá ny egé sz belterü leté t, valamint a kö zigazgatá si kü lterü let é szak, é szak-nyugati ré szé t. A terü letek hatá rá n a fő kö zlekedé si utakon
„Vé dő kö rzeti zá rlat madá rinfluenza miatt" feliratú tá blá t kell elhelyezni. Tová bbá az á llategé szsé gü gyi szakemberek minden szü ksé ges ható sá gi inté zkedé st megtesznek, a já rvá ny terjedé sé nek lassıt́á sá hoz azonban elengedhetetlen az á llattartó k felelő s magatartá sa is. Az á llomá nyokat csak a já rvá nyvé delmi elő ıŕá sok szigorú betartá sá val lehet megó vni. Kiemelten fontos, hogy a baromfikat kö telező zá rtan tartani, valamint – já rvá nyvé delmi minimumfelté telké nt – zá rt helyen kell ő ket etetni, itatni, tová bbá a takarmá nyt é s az almot is zá rt helyen kell tá rolni. A kö telező inté zkedé sekkel kapcsolatos bő vebb tá jé koztatá st a bordá ny.com-on kaphatnak.

helyszın
́ en vagy az alá bbi telefonszá mokon: 30/6216376 vagy 30/841-5149.

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! 62/288-042, 30/973-5229

Új védőkörzetei vannak
a madárinfluenzának
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