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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

Polgármesteri közlemény a május elsejei
hosszú hétvége ideje alatti korlátozásokról
Tisztelt Bordá nyiak! Tá jé koztatom Onö ket, hogy nagykö zsé gü nkben az elő ttü nk á lló hé tvé ge idejé re tová bbra
sem kerü l sor a 71/2020. (III. 27.) Kormá nyrendeletben megfogalmazott szabá lyokná l szigorú bb elő ıŕá sok bevezeté sé re. Kö szö nö m, hogy mindenki fegyelmezetten betartja a szabá lyokat, é s té nyleg csak a legszü ksé gesebb
esetekben mozdul ki otthonró l. A tová bbiakban is erre ké rem Onö ket!
A Kormá ny vá rható an má jus 4-tő l folyamatos é s fokozatos enyhıt́é seket vezet be a gazdasá g ú jraindıt́á sa é rdeké ben, errő l hamarosan é rtesıt́é st kapnak, addig viszont
fontos a szabá lyok szigorú betartá sa!
Az utó bbi napokban tö bb jelzé s é rkezett, hogy fiatalok megszegve a kijá rá si korlá tozá st ö sszegyű lnek tereinken, parkjainkban. Eppen ezé rt a kö vetkező idő szakban a rendő rsé g, mező ő rsé g fokozott ellenő rzé seket fog vé gezni a szabá lyok betartatá sa é rdeké ben.
Tudom, hogy sokakat vonz a termé szet, szeretné nek
együ tt majá lisozni, szó rakozni. Azonban arra kell ké rnem Onö ket, hogy a hosszú hé tvé ge alatt se lá togassá k meg
tá volabbi rokonaikat, tová bbra se tartsanak nagyobb csalá di, bará ti ö sszejö veteleket. Ne menjenek kirá ndulni, ne
majá lisozzanak, esetleg csak otthon, a szű k csalá di kö rben. Kerü ljé k a turistakö zpontokat kü lö nö sen azé rt, mert
nagyon sok turistacé lponttal rendelkező , vagy annak kö zelé ben lé vő telepü lé s minden bizonnyal most is lezá rja
kö zigazgatá si terü leté t, csak a helyben é lő ket engedik be utcá ikra.
Fontos szabá ly, hogy – a kö zö s há ztartá sban é lő k kivé telé vel – mindenkitő l lehető sé g szerint legalá bb 2 mé ter tá volsá got tartsanak a napi teendő k, az ü gyek inté zé se sorá n. Vigyá zzanak az idő sekre, a betegekre, akik sajnos sokkal kiszolgá ltatottabbak a já rvá nynak. Ha olyan helyre mennek, ahol hosszabb ideig együ tt tartó zkodnak má s emberekkel, lehető sé g szerint viseljenek maszkot. Kü lö nö sen igaz ez a zá rt é s nagyobb forgalmú helyekre. Ha vá sá rolni mennek, ké rem tartsá k be az ü zletekben kihelyezett szabá lyokat, tü relmesen vá rjá k meg, amıǵ sorra kerü lnek. Szá mıt́ok együ ttmű kö dé sü kre! Tová bbra is vigyá zzunk egymá sra! Tisztelettel, Tanács Gábor polgármester

Kezdődik egyházközségünk orgona-felújítása
Az elmú lt idő szak sokunk szá má ra a visszahú zó dá st, az elcsendesü lé st é s egy kicsit a lelassulá st is elhozta. A nyilvá nos szentmisé k felfü ggeszté se miatt a templom kö rnyé ke is csendesebb lett. De terveinket, á lmainkat é s remé nyeinket nem kell szü neteltetnü nk. Vá rjuk az ú jrakezdé st, az ú jraé leszté st, amikor ismé t kö zö ssé gben talá lkozhatunk. Amıǵ ez a pillanat el nem é rkezik, addig egyhá zkö zsé gü nk nagy ö rö mé t szeretné nk megosztani.
A Filharmó nia Magyarorszá g Nonprofit Kft. pá lyá zata ré vé n 3,5 millió Ft á llami tá mogatá st kaptunk templomunk
kis orgoná já nak felú jıt́á sá ra é s a bő vıt́é s megkezdé sé re. Igy az eddigi nagylelkű adomá nyok é s az elnyert tá mogatá s
ré vé n elé rkezett a pillanat, hogy nekikezdhettü nk a munká nak. A napokban má r já rt is itt az orgonaé pıt́ő , é s hozzá lá tott a munká latok elő ké szıt́é sé nek, melynek vé geredmé nyeké nt ú j elektroniká t kap é s teljesen megú jul a Győ rbő l
kapott há rommanuá los já tszó asztal. Errő l megszó laltatható vá vá lik a jelenlegi hangszerü nk, immá r megú jult é s korszerű sıt́ett á llapotban. A folyamat vé gé re elké szü l a bő vıt́é s
lá tvá nyterve is, valamint megvá sá roljuk a 2. ü temhez szü ksé ges speciá lis orgona-alkatré szeket is.
Ezú ton is kö szö njü k mindenkinek a segıt́sé gé t é s adomá nyá t, mely á ltal ezt a munkafolyamatot elindıt́hattuk. Bıźunk
abban, hogy a má sodik szakasz megvaló sıt́á sá hoz is remé lhetjü k segıt́sé gü ket é s tá mogatá sukat, hogy mihamarabb meghallhassuk a megú jult é s kibő vü lt hangszer hangjá t. Hisszü k, hogy a kö zö s fá radozá sunk e nemes ü gyé rt a kö zö ssé gü nket is é pıt́eni é s erő sıt́eni fogja.

Ertesıt́jü k a tisztelt lakossá got, hogy má jus hó naptó l viszszaá llıt́juk a zö ldhulladé k gyű jté sé t az elő re meghirdetett idő pontokban. Mivel á prilis hó napban elmaradt a
zö ldhulladé k gyű jté s (1 alkalommal), ezé rt má jus hó napban kivé telesen nem 5 db zsá k vagy 5 db ké vé ben maximalizá ljuk a kihelyezhető mennyisé get, hanem 8 db zsá k
vagy 8 db ké ve. Ez mindké t gyű jté sre vonatkozik (má jus 5. é s má jus 19). Jú niustó l viszont visszaá llıt́juk az 5
db zsá k vagy 5 db ké ve maximá lis mennyisé get.
Négyforrás Nonprofit Kft.

Az éves mérőállás leolvasásának
változása
Az MVM/NKM Tá rsasá gcsoport nevé ben szeretné nk
Onö ket tá jé koztatni az é ves leolvasá s vá ltozá sá val kapcsolatban. A koronavıŕus terjedé sé nek csö kkenté se, valamint munkatá rsak é s az ü gyfelek egé szsé gé nek vé delme é rdeké ben má rcius 20-tó l felfü ggesztetté k a fogyasztá smé rő k szemé lyes, helyszın
́ i leolvasá sá t.
Az NKM Aramhá ló zati Kft. é s az NKM Eszak-Dé l Fö ldgá zhá ló zati Zrt. terü leté n lé vő felhaszná lá si helyeken a
há ló zati elosztó tá rsasá gok kü lső partnere, a DL Kft. elkezdi az é ves elszá molá shoz szü ksé ges mé rő á llá sok
begyű jté sé t. Azokat az ü gyfeleket fogjá k a megbıźott DL
Kft. munkatá rsai megkeresni, akik kö vetkező leolvasá sá nak vá rható idő pontja 2020. á prilis 1. utá n esedé kes.
A DL Kft. munkatá rsai kizá ró lag a mé rő adatait ké rik,
semmilyen ki- é s befizeté ssel já ró tevé kenysé get nem
vé geznek! Ké rjü k, segıt́sé k partnerü nk munká já t! Azon
ü gyfeleink ré szé re, akiket telefonon vagy e-mail ü zenetben nem é rnek el, az é ves elszá moló szá mla becslé s alapjá n ké szü l.
Háztartási varrógép JAVÍTÁS és szervíz. Elérhetőségek:
Papp Géza, Szeged - Kiskundorozsma, Bölcs u. 34.

Telefonszám: 70/466-1265

Házhoz megy a piac:
Egyre tö bb vá llalkozó , bolttulajdonos csatlakozik “A piac há zhoz megy” kezdemé nyezé shez. A jelenlegi kı-́
ná lat:
Uj keré kpá rok beü zemelve, gyá rtó i garanciá val Bordá ny
terü leté n há zhozszá llıt́á ssal, helyszın
́ en bankká rtyá s fizeté si lehető sé ggel! A kivá lasztá shoz keressenek telefonon (20/310-0522) vagy FB oldalamon ahol ké pekkel is
tudok segıt́eni. Keré kpá rszervizzel, alkatré sz é s kiegé szıt́ő kkel kapcsolatban is keressenek bá tran!
(https://www.facebook.com/ koffeinkerekpar)
Tari Attila - Bordá ny, Benke Gedeon utca 21.
Sá rgaré pa (200Ft/kg), gyö ké r (800Ft/kg), zö ldsé gzö ld
(70Ft/cs) eladó há ztó l Erd.: 30/448-5645
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, amelylyel kapcsolatban é rdeklő dhetnek/rendelhetnek a helyszın
́ en vagy az alá bbi telefonszá mokon: 30/621-6376

vagy 30/841-5149.
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 2.500 Ft/zsá k (167 Ft/kg). Erdeklő dni:
Bordá ny, Benke G. u. 36., 30/208-5744
A Tuti Gyü mi Zö ldsé ges csapata rendelé st felvesz 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 is viszik. Bordá ny terü leté n ingyenes, de szıv́esen elviszik má shova is 500
Ft-é rt vagy 3000 Ft feletti vá sá rlá s eseté n ingyen.
Eladó Tanyasi tyú ktojá s 40 Ft/db, Balatoni ró zsa é tkezé si tarló burgonya 200
Ft/kg. Tel: 30/995-5258
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
Kérje menüebédjét is házhozszállítással! 62/288-042, 30/973-5229
www.vadgesztenye.hu, Vadgesztenye Étterem
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Csütörtök
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GÉPI FÖLDMUNKA! Tereprendezés; alap és sávalap ásás; medencék és egyéb
építmények ásása; közművek, nyomvonalak kiásása; kertépítés előkészítő
földmunkái; épületek bontása,törmelék elszállítása; szóródó anyagok,
építőanyagok kiszállítása. Tel.: 06-70/703-9991

Újraindul a zöldhulladék gyűjtés
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