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Az elmúlt időszak sokunk számára a visszahúzódást, az elcsendesülést és egy kicsit a lelassulást is elhozta. A nyil-
vános szentmisék felfüggesztése miatt a templom környéke is csendesebb lett. De terveinket, álmainkat és remé-
nyeinket nem kell szüneteltetnünk. Várjuk az újrakezdést, az újraélesztést, amikor ismét közösségben találkozha-
tunk. Amıǵ ez a pillanat el nem érkezik, addig egyházközségünk nagy örömét szeretnénk megosztani.
A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. pályázata révén 3,5 millió Ft állami támogatást kaptunk templomunk 
kis orgonájának felújıt́ására és a bővıt́és megkezdésére. Ig� y az eddigi nagylelkű adományok és az elnyert támogatás 

révén elérkezett a pillanat, hogy nekikezdhettünk a mun-
kának. A napokban már járt is itt az orgonaépıt́ő, és hozzá-
látott a munkálatok előkészıt́ésének, melynek végeredmé-
nyeként új elektronikát kap és teljesen megújul a Győrből 
kapott hárommanuálos játszóasztal. Erről megszólaltatha-
tóvá válik a jelenlegi hangszerünk, immár megújult és kor-
szerűsıt́ett állapotban. A folyamat végére elkészül a bővıt́és 
látványterve is, valamint megvásároljuk a 2. ütemhez szük-
séges speciális orgona-alkatrészeket is.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a segıt́ségét és adomá-
nyát, mely által ezt a munkafolyamatot elindıt́hattuk. Bıźunk 
abban, hogy a második szakasz megvalósıt́ásához is remél-

hetjük segıt́ségüket és támogatásukat, hogy mihamarabb meghallhassuk a megújult és kibővült hangszer hang-
ját. Hisszük, hogy a közös fáradozásunk e nemes ügyért a közösségünket is épıt́eni és erősıt́eni fogja.

Kezdődik	egyházközségünk	orgona-felújítása

Tisztelt Bordányiak! Tájékoztatom O� nöket, hogy nagyközségünkben az előttünk álló hétvége idejére továbbra 
sem kerül sor a 71/2020. (III. 27.) Kormányrendeletben megfogalmazott szabályoknál szigorúbb előıŕások beve-
zetésére. Köszönöm, hogy mindenki fegyelmezetten betartja a szabályokat, és tényleg csak a legszükségesebb 
esetekben mozdul ki otthonról. A továbbiakban is erre ké-
rem O� nöket!
A Kormány várhatóan május 4-től folyamatos és fokoza-
tos enyhıt́éseket vezet be a gazdaság újraindıt́ása érdeké-
ben, erről hamarosan értesıt́ést kapnak, addig viszont 
fontos a szabályok szigorú betartása! 
Az utóbbi napokban több jelzés érkezett, hogy fiatalok meg-
szegve a kijárási korlátozást összegyűlnek tereinken, park-
jainkban. E� ppen ezért a következő időszakban a rendőr-
ség, mezőőrség fokozott ellenőrzéseket fog végezni a sza-
bályok betartatása érdekében. 
Tudom, hogy sokakat vonz a természet, szeretnének 
együtt majálisozni, szórakozni. Azonban arra kell kérnem O� nöket, hogy a hosszú hétvége alatt se látogassák meg 
távolabbi rokonaikat, továbbra se tartsanak nagyobb családi, baráti összejöveteleket. Ne menjenek kirándulni, ne 
majálisozzanak, esetleg csak otthon, a szűk családi körben. Kerüljék a turistaközpontokat különösen azért, mert 
nagyon sok turistacélponttal rendelkező, vagy annak közelében lévő település minden bizonnyal most is lezárja 
közigazgatási területét, csak a helyben élőket engedik be utcáikra.
Fontos szabály, hogy – a közös háztartásban élők kivételével – mindenkitől lehetőség szerint legalább 2 méter tá-
volságot tartsanak a napi teendők, az ügyek intézése során. Vigyázzanak az idősekre, a betegekre, akik sajnos sok-
kal kiszolgáltatottabbak a járványnak. Ha olyan helyre mennek, ahol hosszabb ideig együtt tartózkodnak más em-
berekkel, lehetőség szerint viseljenek maszkot. Különösen igaz ez a zárt és nagyobb forgalmú helyekre. Ha vásá-
rolni mennek, kérem tartsák be az üzletekben kihelyezett szabályokat, türelmesen várják meg, amıǵ sorra kerül-
nek. Számıt́ok együttműködésükre! Továbbra is vigyázzunk egymásra! 								Tisztelettel,	Tanács	Gábor	polgármester

Polgármesteri	közlemény	a	május	elsejei
hosszú	hétvége	ideje	alatti	korlátozásokról



Újraindul	a	zöldhulladék	gyűjtés
E� rtesıt́jük a tisztelt lakosságot, hogy május hónaptól visz-
szaállıt́juk a zöldhulladék gyűjtését az előre meghirde-
tett időpontokban. Mivel április hónapban elmaradt a 
zöldhulladék gyűjtés (1 alkalommal), ezért május hónap-
ban kivételesen nem 5 db zsák vagy 5 db kévében maxi-
malizáljuk a kihelyezhető mennyiséget, hanem 8 db zsák 
vagy 8 db kéve. Ez mindkét gyűjtésre vonatkozik (má-
jus 5. és május 19). Júniustól viszont visszaállıt́juk az 5 
db zsák vagy 5 db kéve maximális mennyiséget.
	 	 	 	 	Négyforrás	Nonprofit	Kft.

Az	éves	mérőállás	leolvasásának	
változása
Az MVM/NKM Társaságcsoport nevében szeretnénk 
O� nöket tájékoztatni az éves leolvasás változásával kap-
csolatban. A koronavıŕus terjedésének csökkentése, va-
lamint munkatársak és az ügyfelek egészségének védel-
me érdekében március 20-tól felfüggesztették a fogyasz-
tásmérők személyes, helyszıńi leolvasását.
Az NKM A� ramhálózati Kft. és az NKM E� szak-Dél Föld-
gázhálózati Zrt. területén lévő felhasználási helyeken a 
hálózati elosztó társaságok külső partnere, a DL Kft. el-
kezdi az éves elszámoláshoz szükséges mérőállások 
begyűjtését. Azokat az ügyfeleket fogják a megbıźott DL 
Kft. munkatársai megkeresni, akik következő leolvasá-
sának várható időpontja 2020. április 1. után esedékes. 
A DL Kft. munkatársai kizárólag a mérő adatait kérik, 
semmilyen ki- és befizetéssel járó tevékenységet nem 
végeznek! Kérjük, segıt́sék partnerünk munkáját! Azon 
ügyfeleink részére, akiket telefonon vagy e-mail üzenet-
ben nem érnek el, az éves elszámoló számla becslés alap-
ján készül.

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

U� j kerékpárok beüzemelve, gyártói garanciával Bordány 
területén házhozszállıt́ással, helyszıńen bankkártyás fi-
zetési lehetőséggel! A kiválasztáshoz keressenek telefo-
non (20/310-0522) vagy FB oldalamon ahol képekkel is 
tudok segıt́eni. Kerékpárszervizzel, alkatrész és kiegé-
szıt́őkkel kapcsolatban is keressenek bátran!

(https://www.facebook.com/ koffeinkerekpar)
Tari Attila - Bordány, Benke Gedeon utca 21.

Sárgarépa (200Ft/kg), gyökér (800Ft/kg), zöldségzöld 
(70Ft/cs) eladó háztól E� rd.: 30/448-5645

Idén is megnyitottuk eperárusıt́ó standunkat Bordány-
U� llés közt a Növényárudával szemben. Tekintettel a ki-
alakult helyzetre idén házhozszállıt́ást is vállalunk, amely-
lyel kapcsolatban érdeklődhetnek/rendelhetnek a hely-
szıńen 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� rdeklőd-
ni: 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 2.500 Ft/zsák (167 Ft/kg). E� rdeklődni: 
Bordány, Benke G. u. 36., 30/208-5744

A Tuti Gyümi Zöldséges csapata rendelést felvesz üze-
netben, a bertaandrea828@gmail.com e-mail cıḿen, 
a 30/382-2818-as telefonszámon és 15 óra után ház-
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Sertéshús-
leves

Paradicsommártás	főtt	hússal	tört	
burgonyával,	vajas	croissant

Csőben	sült	hagymás	tejfölös	
csirkecomb	rizi-bizivel

hoz is viszik. Bordány területén ingye-
nes, de szıv́esen elviszik máshova is 500 
Ft-ért vagy 3000 Ft feletti vásárlás ese-
tén ingyen.

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

Háztartási	varrógép	JAVÍTÁS	és	szervíz.	Elérhetőségek:	
Papp	Géza,	Szeged	-	Kiskundorozsma,	Bölcs	u.	34.
Telefonszám:	70/466-1265			
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Palócos	aprópecsenye	tésztával

Mozzarellával,	gombával	töltött	csirke-
mell	rántva	zölds.	rizzsel,	tartármártásB
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Napos Elvétve	zápor
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04.25. HPéntek

1 Sárgaborsó	
gulyás BB

A Vargabéles

Káposztás	tészta

Elvétve	zápor

Kérje menüebédjét is házhozszállítással! 62/288-042, 30/973-5229
www.vadgesztenye.hu, Vadgesztenye Étterem
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