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Szociális	központunk	munkatársai
segítik	a	mindennapokat
A COVID-19 pandémia egy új, ideiglenesen 2019-nCoV elnevezésű, humán koronavıŕus-fertőzés miatt kitört világ-
járvány, amely március 4-én érte el Magyarországot. A járvány kezdetekor kihirdetett veszélyhelyzettel külön-
leges jogrend, és számos óvintézkedés is életbe lépett hazánkban. Az első magyar beteg, - aki meghalt a beteg-
ségben március 15-én- egy 75 éves 
férfi volt. Nemrégiben egy 38 éves 
fiatalember szomorú haláláról is 
tudósıt́ott a magyar média.
Bordányban szerencsére még nem 
volt koronavıŕusos beteg, és hogy 
ez ıǵy is maradhasson településün-
kön is számos intézkedés szüle-
tett. A védekezés mellett kiemel-
ten fontos az idősek, betegek ellá-
tása. A legnagyobb feladatot most 
a szociális ágazatban dolgozó kol-
légáink végzik, akik a veszélyhely-
zet kihirdetését követően tovább-
ra is nap mint nap ellátják felada-
tukat. Az Integrált Szociális és 
Egészségügyi Központ munkatársainak kiemelt szerepe van a bordányban élő idősek ellátásában, elsősorban a 
szociális étkeztetésben, a házi segıt́ségnyújtásban, továbbá a tanyagondnoki szolgálat és a támogató szolgálat 
működésében.
Naponta jelenleg 124 főnek viszik ki az ebédet, egy átlagos napon 45-50 főnek oldják meg a bevásárlást vagy a 
gyógyszerek kiváltását. A tanyagondnoki szolgálat autói egy nap alatt közel 180 kilométer utat járnak be, hogy 
minden, a falut körülölelő dűlőkben élőhöz eljussanak, valamilyen módon segıt́eni tudjanak. 
Szerencsére az idősek közül egyre többen maradnak otthon, és kérnek segıt́séget, valamilyen támogatást. Ha O� n 
idős, vagy beteg és segıt́ségre szorul, vagy a környezetében, szomszédságában tud olyanról, akinek gondoskodás-
ra van szüksége, kérjük jelezze azt az 588-090-es telefonszámon. 
Mivel az önkormányzat, illetve az intézmények kapacitásai végesek, örömmel veszünk mindenféle segıt́séget is. 
Ha O� n vállalná, hogy segıt́séget nyújt a mindennapi ellátásban, vagy akár veszélyhelyzet idején, kérjük jelezze azt 
az alábbi űrlapon, hogy fel tudjuk venni O� nnel a kapcsolatot. https://forms.gle/HEdYXkBjVzanys8n7

Folyamatosan	lehet	regisztrálni	helyi
önkéntes	feladatok	elvégzésére
A koronavıŕus-betegség (COVID–19) szerencsére még nincs jelen a településünkön, de a nemzetközi helyzetet 
látva félő, hogy mi sem tudjuk majd elkerülni a vıŕust és egyszer csak megjelenik a betegség Bordányban is. Bı-́
zunk abban, hogy minél többen veszik komolyan a figyelmeztetéseket, és vigyázva magukra, valamint egymásra 
sikerül megakadályozni a kór terjedését, a faluba való bejutását. Talán sosem lesz szükség komolyabb intézkedé-
sekre, ıǵy akár arra, hogy az önkormányzati intézmények dolgozóit más, veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok-
ra kelljen átcsoportosıt́ani, vagy esetlegesen a helyi polgári védelmet mozgósıt́ani, de az önkormányzatnak a leg-
rosszabb eshetőségekre is fel kell készülnie. 
Tanács Gábor polgármester arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy nagyon hálás az önkormányzati dolgo-



zóknak, amiért az önkormányzat valamennyi intézménye precıźen 
végzi napi feladatát, teljesıt́eni tudják a veszélyhelyzet miatti plusz 
feladatokat is, noha az sokszor túlórával jár. Az egészségügyi és szo-
ciális ellátás a szakembereknek köszönhetően továbbra is zavarta-
lanul biztosıt́va van. Az üzletekben folyamatosan azon dolgoznak, 
hogy a felvásárlási hullám ellenére is minél nagyobb választékkal 
várják a vásárlókat. Jó látni, hogy a fokozott igények ellenére min-
den szolgáltatás a megszokott szıńvonalon érhető el a faluban, min-
denki türelmes, kedves a másikkal. Köszönet érte! 
Bordányra mindig is jellemző volt az összefogás, és most a kor-
mány által kihirdetett veszélyhelyzet első napja óta is sok szép pél-
dáját láthatjuk településünkön az összefogásnak, az egymást segı-́
tésnek. 
A polgármester elmondta, hogy amennyiben a veszélyhelyzet so-
rán ténylegesen is megjelenik a baj - azaz esetlegesen több vıŕussal 
fertőzött beteget találnak a falu határain belül -, minden bizonnyal 
sokkal feszültebb lesz a helyzet, a sokasodó feladatok ellátása so-
rán előfordulhat, hogy az önkormányzati intézmények dolgozói, és 
a polgári védelem helyi csapata mellett önkénteseket is be kell von-
ni egyes tevékenységekbe. Ebben az esetben minden további segıt́ő 
és ügyes kézre szükség lesz. Azt, hogy ki miben tudna segıt́eni jó 
már most előre látni. Tehát kimondottan az önkéntes segıt́ők feltér-
képezése céljából készül egy adatbázis, ahová a bordányiak kötele-
zettség nélkül folyamatosan tudnak regisztrálni. A jelentkezési lap 
még csak az önkormányzat honlapján vált elérhetővé, és máris he-
ten regisztráltak. A honlap mellett a közösségi oldalakon, illetve a 
helyi újságban is megjelenik majd a felhıv́ás. Itt olyan feladatokra 
lehet jelentkezni, mint például a bevásárlás, ételkihordás, ételhor-
dók mosogatása, de keresnek önkéntes gépjárművezetőt, vagy olyan 
személyeket is, akik különböző fertőtlenıt́ési feladatokat látnának 
el, esetleg akik ideiglenesen befogadnának háziállatot.
Amennyiben valahol hiány lesz emberből, szükség lesz külsősök 
bevonására, az önkormányzat a jelentkezések alapján közvetlenül 
és azonnal meg tudja keresni azokat, akik vállalkoznak az adott fe-
ladatra, szıv́esen önkénteskednek. Kérjük a gyors kapcsolatfelvétel 
érdekében elsősorban telefonszámukat adják meg kontaktként.
Jelentkezni a https://forms.gle/icWe56aVkdTrFCBG7 oldal adatbá-
zisában lehet.

A veszélyhelyzet miatt nem nyit újra a Dózsa téri kispiac és egyen-
lőre a termelői piac sem a Kistemplomtanya téren. A helyi termelők 
számára továbbra is a háztól értékesıt́ést, illetve a házhozszállıt́ás-
sal való eladást javasolja az önkormányzat, annál is inkább, mert az 
elmúlt napokban jelentősen csökkent a közterületeken a forgalom, 
a kijárási korlátozás érvénybelépését követően egyre kevesebben 
járnak többek között vásárolni is. 
A koronavıŕus járvány miatt mind a Dózsa téren, mind a Kistemp-
lomtanya téren a korábban meghirdetett helyi rendelkezések ma-
radtak érvényben, azaz továbbra sem működik hivatalos piac. En-
nek több oka van. Egyrészt a járvány miatt olyan plusz intézkedése-

ket kellene bevezetni, amelyeket jelenleg 
kapacitáshiány miatt nem tud megvalósı-́
tani az önkormányzat. Másrészt a piacon 
korábban is nagyon kevesen árultak zöld-
séget vagy gyümölcsöt, sokkal jelentősebb 
volt a ruházati és iparcikk értékesıt́és.
A helyi termelők számára jó hıŕ viszont, 
hogy az önkormányzat a kihirdetett ve-
szélyhelyzet ideje alatt nem kér közterület 
használati dıj́at azoktól, akik saját portájuk 

elé pakolják ki portékájukat. Ezért azt java-
soljuk, ha bármilyen termékük van eladó 
azt értékesıt́sék a háztól. Ugyancsak meg-
fontolandó, remek lehetőség, hogy heti egy-
két alkalommal előre rendelést követően a 
gazda házhoz szállıt́ja a terményeit a vevők-
nek. (Figyelem a különböző műszaki cik-
ket, használati tárgyakat árusıt́óknak to-
vábbra is engedélyt kell kérniük és közte-
rület használati dıj́at kell fizetniük!)
Mivel a faluban nem olyan nagyok a távol-
ságok, sokkal biztonságosabbnak tartjuk a 
háztól való értékesıt́ést, még inkább a ház-
hozszállıt́ással történő értékesıt́ést, mint a 
piacozást. Ig� y egyszerre nem találkoznak 
sokan egy adott területen, nem kell attól 
félni, hogy túl közel kerülnek egymáshoz a 
vevők. A településre a piac miatt máshon-
nan nem érkeznek eladók, ıǵy a vıŕus ter-
jedésének akadályozása érdekében tovább-
ra is alacsony lesz a külső kontaktok szá-
ma.
Az önkormányzat ingyenesen biztosıt́ hir-
detési lehetőséget minden bordányi gaz-
dának, akik 100 karakterben tudják közzé-
tenni mijük van eladó és megadva telefon-
számukat azt akár elő is rendelhetik tőlük 
a vásárlók. A hirdetések a település hon-
lapján, illetve a hetente megjelenő Bordányi 
Hıŕekben lesznek elérhetőek! A hirdetése-
ket a naplo@bordany.hu email cıḿen, vagy 
a 30/6216317 telefonszámon tudják lead-
ni. Az adatbázisba az alábbi weboldalon je-
lentkezhet:
https://forms.gle/icWe56aVkdTrFCBG7

2|Bordányi Hírek            

Ingyen	hirdethet!	Adjon
el	háztól,	szállítson	ki	a
vevőinek



Kedves bordányi lakosok! Mint arról több fóru-
mon is értesültek, az országunkat is veszélyeztető 
koronavıŕus miatt a Magyar Katolikus Püspöki Kar 
rendelkezéseket hozott a templomi szertartások-
kal kapcsolatban. Ezek szerint 2020. március 22-
től, Nagyböjt 4. vasárnapjától a rendelkezés visz-
szavonásáig a nyilvános liturgiákat (szentmisék, ke-
resztelők, szentségek kiszolgáltatása) közös imád-
kozásokat (keresztutak, litániák, rózsafüzér) min-
den templomban felfüggesztjük. A már beıŕatott 
miseszándékok a régi rend visszaállása után kerül-
nek bemutatásra, erről időben tájékoztatást adunk. 
Templomunk napközben látogatható, hogy a kiala-
kult helyzetben is a lelki feltöltődés és imádság he-
lye lehessen. A rendelkezések értelmében minden 
szertartás szünetel, kivéve a temetési szertartást, 
amelyet csak gyászmise nélkül lehet megtartani.
Templomunk és egyházközségünk szép ünnepei is 
tolódnak. Ig� y a Húsvéti Szent Háromnapot sem tud-
juk együtt ünnepelni. A virágvasárnapi szentelt bar-
kaágak a templom bejáratánál vannak és elvihe-
tők. A templom azonban nyitva lesz ,Nagypénte-
ken déltől este 6-ig, Nagyszombaton reggel 8-tól es-
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Dr.	Janes	Zoltán	plébános	tájékoztatója
te 6-ig, Húsvétvasárnap pedig reggel 8-tól délután 3-ig. A 
bérmálás és az elsőáldozás az őszi hónapokra tolódnak, 
melyről később adunk tájékoztatást. A betegek látogatása 
és áldoztatása sem engedélyezett, de a betegeknek, s vala-
mennyiüknek, akik a szentgyónást szerették volna elvé-
gezni, lehetőségük van arra, hogy lelkükben felindıt́sák a tö-
kéletes bánatot, mely ebben az esetben ugyanolyan érvé-
nyű, mint a személyes gyónás. Kérem, hogy a vasárnapi Szent-
misét mindenki otthonában, tevékenyen bekapcsolódva a 
televıźió vagy rádióközvetıt́ésbe imádkozza végig, töltsön 
kellő időt imádsággal egyénileg vagy a családban. Kérem 
O� nöket, hogy a 7 órai harangszó megkondulásakor az U� ran-
gyala imádság mellé imádkozzunk egy Miatyánkot és egy 
U� dvözlégyet az egészségügyben, az állam- és település igaz-
gatásban, a kereskedelemben és a rendészetben dolgozó-
kért! Sokat segıt́enek rajtunk, támogassuk mi is munkáju-
kat imádságunkkal!
Az ismert elérhetőségen (+36/20/823-2502) továbbra is 
megtalálható vagyok, keressenek bizalommal! Bıźom abban, 
hogy mihamarabb személyesen is együtt ünnepelhetjük a 
szentmiséket. Addig is kıv́ánom mindannyiuk életére Isten 
áldását, jó egészséget, sok-sok türelmet, elfogadást. 
Dicsértessék a Jézus Krisztus!                                   				Zoltán	atya

Megérkezett	a	Sportcsarnok	546	négyzet-
méteres	védőburkolata
A napokban érkezett meg a Bordányi Sportcsarnok új 546 négy-
zetméteres védőburkolata, amely a teljes parketta terület le-
fedésére alkalmas. Az elmúlt években az iskolai ballagások, prog-
ramok mellett több települési rendezvény, jótékonysági bál is 
megrendezésre került az épületben, de az önkormányzat szin-
tén korábban hozott döntésének értelmében lakodalmat is tud-

nak rendezni itt a bordányi családok. A több, mint hat éve be-
szerzett szőnyeg és linóleum burkolat sajnos már eléggé elhasz-
nálódott, rossz állapotba került, ezért mindenképp a megvaló-
sıt́andó feladatok között szerepelt egy új védelmi felület beszer-
zése. A képviselő-testület tagjai mint, minden tervezett telepü-
lési fejlesztés esetében most is fontosnak tartották, hogy a ter-

vezett beruházás pályázati program kere-
tében valósuljon meg, ıǵy volt ez ebben az 
esetben is. A projekt keretében védőburko-
lat, az ehhez szükséges tartószerkezet és 
le- és feltekercselő berendezés került meg-
vásárlásra. A Grabo ProtectSport egy tömör, 
lágy, ideiglenes PVC burkoló anyag, amely 
kifejezetten az ilyen tıṕusú sportlétesıt́mé-
nyek sportpadló burkolatának védelmére 
szolgál. A fektetési terv kialakıt́ása prakti-
kussági okokból is úgy lett kialakıt́va, hogy 
akár a már korábban kialakıt́ott leenged-
hető függönynek köszönhetően a félpálya 
borıt́ása is megoldható. A teremből nyıĺó 
helyiségben lett kialakı́tva a 24 darab, 
egyenként hetven kilós tekercs tárolására 
alkalmas tartószerkezet, amelyre könnye-
dén fel- és leemelhetőek az összetekert ré-
szek. A munkát könnyıt́i még, hogy a fejlesz-
tésnek köszönhetően egy tekercselő gép is 
beszerzésre került, ıǵy akár két óra alatt, 
három-négy ember segıt́ségével a teljes 
munkálat elvégezhető. Reméljük, hogy ha-
marosan újra élettel telik meg a tornate-
rem és a védőburkolatot is mihamarabb 
használatba vehetjük a települési rendez-
vényeken.
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Új	könyvtári	szolgáltatás
A lejárt kölcsönzési idejű könyveket nem kell visszahoz-
ni, ezekre késedelmi dıj́at nem számolunk fel. Lehető-
ség van e-mailen (konyvtar@bordany.hu), telefonon 
(+36-30/965-0771), vagy a Faluház és Könyvtár Face-
book és Messenger felületén könyveket, DVD-ket, CD-
ket kérni. Az elérhető könyveket a könyvtár OPAC-ján ke-
resztül tudják megkeresni (http://corvina.sk-szeged. 
hu/WebPac.bordany/CorvinaWeb). Könyvtárosaink ösz-
szeállıt́ják a csomagot és hétfőn, pénteken előre egyez-
tetett időpontban házhoz szállıt́ják azt. 
Kérjük, amennyiben tudja olvasójegye számát is tün-
tesse fel a levélben a neve és telefonszáma és e-mail cı-́
me mellett. A könyvek kiszállıt́ása kizárólag egészséges 
emberek részére történhet. Otthonukban gyógyuló, va-
lamint hatósági házikaranténban lévő személyek részé-
re a könyvek kiszállıt́ása nem végezhető.

Véradás	Bordányban
2020. április 8-án, szerdán 10:00-14:00 óra között vér-
adást szervez a Magyar Vöröskereszt Területi Szerve-
zete Bordányban az Integrált Szociális és Egészségügyi 
Központ régi O� NO épületében (Bordány, Szent István 
tér 1.) Kérjük a véradókat, hogy a személyi igazolvá-
nyukat, lakcıḿkártyájukat és TAJ kártyájukat hozzák ma-
gukkal. Adj vért és ments meg három életet!

Falugazdász	hírek
Annak érdekében, hogy minden gazdának maximális 
segıt́séget tudjanak nyújtani a 2020. évi egységes ké-
relmek (területalapú támogatások) beadásában, illet-
ve mindannyiunk egészségének védelmében a falu-
gazdász irodákban az elkövetkezendő időszakban ki-
zárólag előre egyeztetett időpontban lehetséges a sze-
mélyes ügyfélfogadás. Telefonon állunk rendelkezés-
re ügyfélszolgálati időben. Kérem, hıv́janak időpontért 
minél hamarabb a 06-30/327-3077 számon, vagy ıŕ-
janak a toth.andras2@nak.hu cıḿre! Köszönöm együtt-
működésüket!	 													Tóth	András,	falugazdász

Újra	támad	a	madárinfluenza
A madárinfluenza március 25-ei kitörése óta csaknem 
40 gazdaságban jelent meg a betegség Bács-Kiskun és 
Csongrád megyében. Az állategészségügyi szakemberek 
minden szükséges hatósági intézkedést megtesznek, a 
járvány terjedésének lassıt́ásához azonban elengedhe-
tetlen az állattartók felelős magatartása is. Az állomá-
nyokat csak a járványvédelmi előıŕások szigorú betar-
tásával lehet megóvni. Településünket is a madárinflu-
enza megfigyelési körzete alá vonták. Kiemelten fontos, 
hogy a baromfikat kötelező zártan tartani, valamint – 
járványvédelmi minimumfeltételként – zárt helyen kell 
őket etetni, itatni, továbbá a takarmányt és az almot is 
zárt helyen kell tárolni. A kötelező intézkedésekkel kap-
csolatos bővebb információkat a bordany.com-on talál. 

Ebzárlat	és	legeltetési	tilalom
2020. április 4. napjától kezdődően 2020. április 24. 
napjáig Csongrád megye teljes közigazgatási területé-
re ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvé-
delmi Főosztály E� lelmiszer-biztonsági és A� llategész-
ségügyi Osztálya. Részletek a bordany.com-on.

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

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

Frissen szedett hónapos retek és újhagyma eladó 
bordányi gazdaságból 100 Ft/csomó áron. 
E� rdeklődni: 30/264-8857 

Rendelést felveszünk üzenetben, a bertaandrea828@ 
gmail.com e-mail cıḿen, a +36-30/382-2818-as tele-
fonszámon és 15 óra után házhoz visszük. Bordány 
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Elvétve	felhős

04.25. HKedd A
Szárnyashús	
erőleves B

Töltött	csirkecomb	burgonyapüré-
vel,	majonézes	káposztasaláta

Lecsós	sertésszelet	tarhonyávalB

C

Szerda
A

BB
04.25. HCsütörtök A

Csirkeaprólék	
leves B

Fokhagymás	sajttal	töltött	rántott	
borda,	rizibizi,	csemegeuborka

BBQ	csirkeszárnyak	pirított	
burgonyávalB

A
A1

1

1

04.25. HHétfő
A

Fejtettbab	
leves B

Tejszínes	mustáros	sertéstokány,	
tészta

Csirkemell	kukoricalisztes	bundá-
ban	petr.	törtburgonyával,	kompótB

A
A1

Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	

Pirított	
tésztaleves

Zöldbabfőzelék	fasírttal,	túró	csoki

Mexikói	csirkemell	csíkok	tésztával

területén ingyenes, de szıv́esen elvisz-
szük máshova is 500 Ft-ért vagy 3000 
Ft feletti vásárlás esetén ingyen. Keress 
bizalommal: Tuti gyümi csapata

Eladó Tanyasi tyúktojás 40 Ft/db, Bala-
toni rózsa étkezési talló burgonya 200 
Ft/kg. Tel:+36/30 9955-258

Kellemes	Ünnep
eket!

Napos Napos

NaposElvétve	felhős Elvétve	felhős
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