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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Ajándék maszk a Bordányi Hírek olvasóinak!
A hé ten ú jranyithattak a vidé ki ü zletek, a legfontosabb szabá ly viszont, hogy csak maszkban tudunk vá sá rolni é s
ü gyet inté zni is. Segıt́sé gké ppen Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata minden csalá dnak 1-1 darab mosható textilmaszkot ad ajá ndé kba.
A maszk viselé se mellett tová bbra is fontos a kö zö ssé gi tá volsá gtartá s, azaz termé szetesen a velü nk egy há ztartá sban é lő k kivé telé vel a tö bbiekhez ne menjü nk kö zel, tartsunk legalá bb 1,5 mé ter tá volsá got.
Mıǵ a piac pé ntektő l má r kinyit, az ö nkormá nyzati inté zmé nyek a korá bbiak szerint fogadjá k az
ü gyfeleket, egyenlő re itt nem lesz vá ltozá s.
A Polgá rmesteri Hivatalban a szemé lyes ü gyfé lfogadá sra csak telefonon tö rté nt elő zetes bejelentkezé st kö vető en kerü lhet sor. Kö telező a kihelyezett ké zfertő tlenıt́ő haszná lata é s csak az orrot é s
szá jat takaró maszkban lé phetnek be az é pü letbe.
A gyorsabb, biztonsá gosabb ü gyinté zé s é rdeké ben
a tová bbiakban is javasoljuk a telefonos, illetve
elektronikus ü gyinté zé st. Az elektronikus ü gyinté zé ssel kapcsolatosan a hivatalban dolgozó k maximá lis segıt́sé get nyú jtanak. A hivatal kö zponti telefonszá ma (62) 588-510, de az adott ü ggyel foglalkozó munkatá rsak kö zvetlenü l is hıv́ható k a telepü lé sü nk honlapjá n kö zzé tett szá mokon. A kö zponti e-mail cım
́
bordany@bordany.hu.
Az ó voda é s bö lcső de tová bbra is a korá bbiakban meghirdetett mó don mű kö dik. A gyermekekkel kapcsolatos
ü gyekben az 588-075-ö s telefonszá mon tudnak egyeztetni az ó voda vezető sé gé vel.
A szociá lis kö zpont is a korá bban kö zö ltek szerint mű kö dik. Az inté zmé nybe tová bbra sem lehet belé pni, a nappali ellá tá sban ré sztvevő k otthonkö zeli ellá tá sban ré szesü lnek, ami azt jelenti, hogy az é tkezé st csak há zhozszá llıt́á ssal tudjá k igé nybe venni, a napi ü gyek inté zé sé ben (pé ldá ul gyó gyszerkivá ltá s, bevá sá rlá s) pedig a gondozó k
segıt́sé gé t vehetik igé nybe. Ha Onnek segıt́sé gre van szü ksé ge, vagy pé ldá ul é tkezteté si szolgá ltatá st venne igé nybe azt az 588-090-es telefonszá mon egyeztetheti kollé gá inkkal.
A Faluhá z é s Kö nyvtá r sem lá togatható , minden rendezvé ny é s foglalkozá s szü netel. Irodai szolgá ltatá st igé nybe
venni kizá ró lag elő rendelé s ú tjá n lehet a lenti elé rhető sé geken keresztü l. A Faluhá zban mű kö dő falugazdá szt kizá ró lag telefonon é rhetik el, ké rjü k fö ldü gyekkel kapcsolatban kö zvetlenü l ő t keressé k.
Jó hıŕ, hogy a kö nyvtá r kö nyvszolgá ltatá sá t má jus 15. pé ntekig mé g igé nybe tudjá k venni, ekkor a ké ré seket mé g
teljesıt́ik é s a kiolvasott kö nyveké rt is elmennek, amennyiben azt jelzik. Ezt kö vető en a kö lcsö nzé s elő relá tható lag
2 hé tig szü netel leltá rozá s miatt. Kö nyveket, folyó iratokat, DVD-ket, CD-ket e-mailen (konyvtar@bordany.hu), telefonon (+36-30/965-0771), vagy a Faluhá z é s Kö nyvtá r Facebook é s Messenger felü leté n keresztü l tudnak ké rni.
Az elé rhető kö nyveket a kö nyvtá r OPAC-já n keresztü l tudjá k megkeresni: http://corvina.sk-szeged.hu/WebPac.
bordany/CorvinaWeb.

Bordányban heti két napra újranyit a piac
A kormá ny legutó bbi, a koronavıŕus já rvá nnyal kapcsolatos dö nté se nyomá n Bordá nyban is vá ltozá sok tö rté nnek
az inté zmé nyek mű kö dé sé vel kapcsolatosan.
Taná cs Gá bor polgá rmester elmondta, hogy noha most a legtö bben az ú jraindıt́á sró l beszé lnek, nagyon fontos,
hogy ne feledkezzü nk meg arró l, hogy a vıŕus mé g mindig jelen van, é s sem vé dő oltá s, sem gyó gyszer nem á ll mé g
az orvosok rendelkezé sé re, hogy segıt́eni tudjanak, ezé rt fontos hogy mindenki vigyá zzon magá ra, vigyá zzunk
egymá sra!
A bordá nyiak eddig is fegyelmezetten é lté k mindennapjaikat, felelő ssé ggel gondoskodtak egymá sró l, ezutá n is
ezt kell tenni é s remé nyeink szerint senki nem betegszik meg, nem kell, hogy kó rhá zba kerü ljö n a vıŕus miatt.
Termé szetes, hogy az é letnek mennie kell tová bb, a szabá lyok enyhıt́é sé vel lehető sé g lesz arra, hogy kö zelebb
kerü ljü nk a pandé mia elő tti é letü nkhö z.
Az ö nkormá nyzati dolgozó kat a legtö bben a piaccal kapcsolatban keresté k meg. Sokan szerettek volna má r á rusı-́

tani, bıźva abban, hogy a vevő k ıǵy kö nnyebben megtalá ljá k az otthon megtermelt porté ká kat. Igy első ké nt a
piac ú jranyitá sá ró l szü letett dö nté s. Ujranyitnak a bordá nyi piacok, ezentú l minden kedden é s pé nteken lehet
piacra menni a nagykö zsé gben. Mind a Dó zsa té ren, mind
a Kistemplomtanya té ren 6 é s 10 ó ra kö zö tt lehet á rusı-́
tani, vá sá rolni. A 65 é v alattiak 6 é s 9 ó ra kö zö tt, mıǵ a
65 é v felettiek 9 é s 10 ó ra kö zö tt tudnak a piacozni. Azok
a 65 é v felettiek, akik á rusıt́ani szeretné nek, mindezt 69 ó ra kö zö tt sajá t felelő ssé gre tehetik meg, tehá t eladó ké nt a szabá lyok betartá sa mellett a piac egé sz ideje
alatt bent tartó zkodhatnak a terü leten.

nyag zacskó vagy szatyor, há ztartá si fé m, italos é s konzervdoboz kiö blıt́ve, apró bb fé mtá rgyak).

Időszakos vízhiány
Tá jé koztatjuk a Tisztelt Bordá nyiakat, hogy 2020. má jus hó 18-á n é s 19-é n Bordá ny telepü lé sen az ivó vıź
minő sé g javıt́á sa, fenntartá sa é rdeké ben karbantartá si, é s vıźtá rozó medence-fertő tlenıt́é si, tisztıt́á si munká latokat vé gez az Alfö ldvıź Zrt. A telepü lé s egyes ré szein a jelzett napokon 09:00-15:00 ó ra kö zö tt idő szakos nyomá scsö kkené s, 1-2 ó rá s vıźhiá ny is elő fordulhat. A vıźminő sé g javıt́á sa cé ljá bó l tett inté zkedé seink
alatt együ ttmű kö dé sé t kö szö njü k.
Alföldvíz Zrt.

Újra nyilvánosak a szentmisék

Háztartási varrógép JAVÍTÁS és szervíz.
Elérhetőségek: Papp Géza, Szeged - Kiskundorozsma,

Bölcs u. 34. Telefonszám: 70/466-1265
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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Ha ú gy é rzi, hogy segıt́sé gre van szü ksé ge bordá nyi lakoské nt ingyenes pszicholó giai taná csadá st vehet igé nybe az alá bbi nehé zsé gekkel kapcsolatban: szorongá ssal, hangulat zavarokkal, csalá di problé má kkal, gyermeknevelé si é s pá rkapcsolati ké rdé sekkel, szenvedé lybetegsé ggel (alkohol-, drog-, gyó gyszerfü ggő sé ggel, munkamá niá val), krıźishelyzettel, é letvezeté si nehé zsé gekkel. Jakabos Boglá rka pszicholó gus az alá bbi elé rhető sé geken vá rja jelentkezé sé t: telefon: +36-30/570-4978;
e-mail: konzultacio@hoszkp.hu.
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Az elkü lö nıt́etten gyű jtö tt csomagolá si hulladé k (szelektıv́ hulladé k) elszá llıt́á sa 2020.12.31-ig pá ros heteken,
keddi napokon 2021.01.01-tő l pá ratlan heteken, keddi
napokon tö rté nik. A csomagolá si hulladé k gyű jté se sorá n kihelyezhető hulladé kok: papıŕhulladé kok, italoskartonok, mű anyag- é s fé mhulladé kok (kiö blıt́ve, kupak né lkü li PET palack, PP, HDPE jelzé sű flakonok, pl:
tejfö lö s, samponos, á svá nyvizes, ü dıt́ő s flakonok; mű a-
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Fokhagymás aprópecsenye petrezselymes burgonyával, káposztasaláta
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Élelmiszer-csomagoló, rakodó munkatársat keresünk!
Teljes munkaidő, bejelentett munkaviszony,
nettó 8000 Ft/nap kereseti lehetőség.
Érdeklődni: Farkas Péter, 20/929-1969

A piacon az alá bbi az eladó k á ltal sajá t maguk á ltal megtermelt illetve elő á llıt́ott termé kek é rté kesıt́hető k: zö ldsé g, gyü mö lcs, mé z, tejtermé kek, fü stö lt hú ské szıt́mé nyek, befő ttek é s savanyú sá gok, palá ntá k, virá gpalá ntá k,
vá gott é s cserepes virá gok, tová bbá ké zmű ves dekorá ció k (pl.: agyagedé nyek, papıŕkosarak, vá szonké pek
stb.). Má s termé kek á rusıt́á sa nem megengedett!
A piacon egymá stó l mindig 1,5 mé ter tá volsá gra, csak
az orrot é s szá jat eltakaró maszkban vagy kendő ben lehet tartó zkodni. Az á rusoknak folyamatosan biztosıt́aniuk kell a vevő ik szá má ra ké zfertő tlenıt́ő kendő t vagy
folyadé kot, hiszen a fizeté s szinte minden esetben ké szpé nzzel tö rté nik. A piacot a helyi Mező ő rsé g felü gyeli,
akik belé pé skor ké zfertő tlenıt́ő t biztosıt́anak a vevő k
szá má ra. Helypé nz beszedé sé re a piac terü leté n nem kerü l sor. Aki a szabá lyokat nem tartja be, a piac terü leté rő l azonnal kivezethető . A piac ú jranyitá sá ró l szó ló ö nkormá nyzati hatá rozat a telepü lé s honlapjá n teljes terjedelmé ben elolvasható .

Kedves Hıv́ek! Má jus 9. szombattó l ismé t nyilvá nosan
is ü nnepelhetjü k a szentmisé ket! Igy má r most szombaton este 6 ó rá tó l, vasá rnap pedig dé lelő tt 1/2 10-tő l
szeretettel vá rjuk a kedves testvé reket! Ré szletes tá jé koztatá s a facebook-on é s a templom hirdető tá blá já n
olvasható !
Zoltán atya
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Bordá nyi Hírek | 2

