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Ajándék	maszk	a	Bordányi	Hírek	olvasóinak!
A héten újranyithattak a vidéki üzletek, a legfontosabb szabály viszont, hogy csak maszkban tudunk vásárolni és 
ügyet intézni is. Segıt́ségképpen Bordány Nagyközség O� nkormányzata minden családnak 1-1 darab mosható tex-
tilmaszkot ad ajándékba.
A maszk viselése mellett továbbra is fontos a közösségi távolságtartás, azaz természetesen a velünk egy háztar-
tásban élők kivételével a többiekhez ne menjünk közel, tartsunk legalább 1,5 méter távolságot.
Mıǵ a piac péntektől már kinyit, az önkormányza-
ti intézmények a korábbiak szerint fogadják az 
ügyfeleket, egyenlőre itt nem lesz változás.
A Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfo-
gadásra csak telefonon történt előzetes bejelent-
kezést követően kerülhet sor. Kötelező a kihelye-
zett kézfertőtlenıt́ő használata és csak az orrot és 
szájat takaró maszkban léphetnek be az épületbe. 
A gyorsabb, biztonságosabb ügyintézés érdekében 
a továbbiakban is javasoljuk a telefonos, illetve 
elektronikus ügyintézést. Az elektronikus ügyinté-
zéssel kapcsolatosan a hivatalban dolgozók maxi-
mális segıt́séget nyújtanak. A hivatal központi tele-
fonszáma (62) 588-510, de az adott üggyel foglal-
kozó munkatársak közvetlenül is hıv́hatók a településünk honlapján közzétett számokon. A központi e-mail cıḿ 
bordany@bordany.hu.
Az óvoda és bölcsőde továbbra is a korábbiakban meghirdetett módon működik. A gyermekekkel kapcsolatos 
ügyekben az 588-075-ös telefonszámon tudnak egyeztetni az óvoda vezetőségével. 
A szociális központ is a korábban közöltek szerint működik. Az intézménybe továbbra sem lehet belépni, a nap-
pali ellátásban résztvevők otthonközeli ellátásban részesülnek, ami azt jelenti, hogy az étkezést csak házhozszál-
lıt́ással tudják igénybe venni, a napi ügyek intézésében (például gyógyszerkiváltás, bevásárlás) pedig a gondozók 
segıt́ségét vehetik igénybe. Ha O� nnek segıt́ségre van szüksége, vagy például étkeztetési szolgáltatást venne igény-
be azt az 588-090-es telefonszámon egyeztetheti kollégáinkkal.
A Faluház és Könyvtár sem látogatható, minden rendezvény és foglalkozás szünetel. Irodai szolgáltatást igénybe 
venni kizárólag előrendelés útján lehet a lenti elérhetőségeken keresztül. A Faluházban működő falugazdászt ki-
zárólag telefonon érhetik el, kérjük földügyekkel kapcsolatban közvetlenül őt keressék. 
Jó hıŕ, hogy a könyvtár könyvszolgáltatását május 15. péntekig még igénybe tudják venni, ekkor a kéréseket még 
teljesıt́ik és a kiolvasott könyvekért is elmennek, amennyiben azt jelzik. Ezt követően a kölcsönzés előreláthatólag 
2 hétig szünetel leltározás miatt. Könyveket, folyóiratokat, DVD-ket, CD-ket e-mailen (konyvtar@bordany.hu), te-
lefonon (+36-30/965-0771), vagy a Faluház és Könyvtár Facebook és Messenger felületén keresztül tudnak kérni. 
Az elérhető könyveket a könyvtár OPAC-ján keresztül tudják megkeresni: http://corvina.sk-szeged.hu/WebPac. 
bordany/CorvinaWeb.

Bordányban	heti	két	napra	újranyit	a	piac
A kormány legutóbbi, a koronavıŕus járvánnyal kapcsolatos döntése nyomán Bordányban is változások történnek 
az intézmények működésével kapcsolatosan. 
Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy noha most a legtöbben az újraindıt́ásról beszélnek, nagyon fontos, 
hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy a vıŕus még mindig jelen van, és sem védőoltás, sem gyógyszer nem áll még 
az orvosok rendelkezésére, hogy segıt́eni tudjanak, ezért fontos hogy mindenki vigyázzon magára, vigyázzunk 
egymásra!
A bordányiak eddig is fegyelmezetten élték mindennapjaikat, felelősséggel gondoskodtak egymásról, ezután is 
ezt kell tenni és reményeink szerint senki nem betegszik meg, nem kell, hogy kórházba kerüljön a vıŕus miatt.
Természetes, hogy az életnek mennie kell tovább, a szabályok enyhıt́ésével lehetőség lesz arra, hogy közelebb 
kerüljünk a pandémia előtti életünkhöz.
Az önkormányzati dolgozókat a legtöbben a piaccal kapcsolatban keresték meg. Sokan szerettek volna már árusı-́



tani, bıźva abban, hogy a vevők ıǵy könnyebben megta-
lálják az otthon megtermelt portékákat. Ig� y elsőként a 
piac újranyitásáról született döntés. U� jranyitnak a bor-
dányi piacok, ezentúl minden kedden és pénteken lehet 
piacra menni a nagyközségben. Mind a Dózsa téren, mind 
a Kistemplomtanya téren 6 és 10 óra között lehet árusı-́
tani, vásárolni. A 65 év alattiak 6 és 9 óra között, mıǵ a 
65 év felettiek 9 és 10 óra között tudnak a piacozni. Azok 
a 65 év felettiek, akik árusıt́ani szeretnének, mindezt 6-
9 óra között saját felelősségre tehetik meg, tehát eladó-
ként a szabályok betartása mellett a piac egész ideje 
alatt bent tartózkodhatnak a területen.

nyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és kon-
zervdoboz kiöblıt́ve, apróbb fémtárgyak).

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bordányiakat, hogy 2020. má-
jus hó 18-án és 19-én Bordány településen az ivóvıź 
minőség javıt́ása, fenntartása érdekében karbantartá-
si, és vıźtározómedence-fertőtlenıt́ési, tisztıt́ási mun-
kálatokat végez az Alföldvıź Zrt. A település egyes ré-
szein a jelzett napokon 09:00-15:00 óra között idősza-
kos nyomáscsökkenés, 1-2 órás vıźhiány is előfordul-
hat. A vıźminőség javıt́ása céljából tett intézkedéseink 
alatt együttműködését köszönjük.        	Alföldvíz	Zrt.

Kedves Hıv́ek! Május 9. szombattól ismét nyilvánosan 
is ünnepelhetjük a szentmiséket! Ig� y már most szom-
baton este 6 órától, vasárnap pedig délelőtt 1/2 10-től 
szeretettel várjuk a kedves testvéreket! Részletes tájé-
koztatás a facebook-on és a templom hirdetőtábláján 
olvasható!  	 	 	 									Zoltán	atya
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Elvétve	zápor
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uborkasaláta
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Brokkoli	főzelék	csiberopogóssal,	
ízes	palacsinta
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Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	

Csontleves	
eperszalag	
tésztával

Hamis	
gulyásleves

Tejfölös	burgonyafőzelék	Stefánia	
vagdalttal,	fánk

Marhapörkölt	tarhonyával,	vegyes	
vágott

Olaszos	csirkemell	rizzsel

Tyúk	gulyás

Sertésragu-
leves

Tejberizs	kakaóval

Tojásos	tészta

Fokhagymás	aprópecsenye	petrezsely-
mes	burgonyával,	káposztasaláta

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

Bölcs	u.	34.	Telefonszám:	70/466-1265			

Időszakos	vízhiány

Újra	nyilvánosak	a	szentmisék

Ingyenes	krízistanácsadás

Szelektív	hulladékgyűjtés

A piacon az alábbi az eladók által saját maguk által meg-
termelt illetve előállıt́ott termékek értékesıt́hetők: zöld-
ség, gyümölcs, méz, tejtermékek, füstölt húskészıt́mé-
nyek, befőttek és savanyúságok, palánták, virágpalánták, 
vágott és cserepes virágok, továbbá kézműves dekorá-
ciók (pl.: agyagedények, papıŕkosarak, vászonképek 
stb.). Más termékek árusıt́ása nem megengedett! 
A piacon egymástól mindig 1,5 méter távolságra, csak 
az orrot és szájat eltakaró maszkban vagy kendőben le-
het tartózkodni. Az árusoknak folyamatosan biztosıt́a-
niuk kell a vevőik számára kézfertőtlenıt́ő kendőt vagy 
folyadékot, hiszen a fizetés szinte minden esetben kész-
pénzzel történik. A piacot a helyi Mezőőrség felügyeli, 
akik belépéskor kézfertőtlenıt́őt biztosıt́anak a vevők 
számára. Helypénz beszedésére a piac területén nem ke-
rül sor. Aki a szabályokat nem tartja be, a piac terüle-
téről azonnal kivezethető. A piac újranyitásáról szóló ön-
kormányzati határozat a település honlapján teljes ter-
jedelmében elolvasható.

Ha úgy érzi, hogy segıt́ségre van szüksége bordányi la-
kosként ingyenes pszichológiai tanácsadást vehet igény-
be az alábbi nehézségekkel kapcsolatban: szorongás-
sal, hangulat zavarokkal, családi problémákkal, gyermek-
nevelési és párkapcsolati kérdésekkel, szenvedélybe-
tegséggel (alkohol-, drog-, gyógyszerfüggőséggel, mun-
kamániával), krıźishelyzettel, életvezetési nehézségek-
kel. Jakabos Boglárka pszichológus az alábbi elérhető-
ségeken várja jelentkezését: telefon: +36-30/570-4978; 
e-mail: konzultacio@hoszkp.hu.

Az elkülönıt́etten gyűjtött csomagolási hulladék (szelek-
tıv́ hulladék) elszállıt́ása 2020.12.31-ig páros heteken, 
keddi napokon 2021.01.01-től páratlan heteken, keddi 
napokon történik. A csomagolási hulladék gyűjtése so-
rán kihelyezhető hulladékok: papıŕhulladékok, italos-
kartonok, műanyag- és fémhulladékok (kiöblıt́ve, ku-
pak nélküli PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: 
tejfölös, samponos, ásványvizes, üdıt́ős flakonok; műa- Elvétve	felhős Elvétve	felhős
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