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Kötelező	kézfertőtlenítés	és	maszk
használat	az	intézményekben
Az országosan egyre emelkedő fertőzés számok miatt a Bordányi lakosok biztonsága érdekében az önkormányzati 
intézményekben kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, illetve az intézmények bejáratánál elhelyezett 
fertőtlenıt́ő állomásokon a kézfertőtlenıt́és. 
Minden intézmény rendelkezik gyors test-
hőmérő eszközökkel is, ıǵy arra is lehető-
ség van, hogy az intézménybe való belépés 
előtt kiszűrjék a lázas embereket. Fokozot-
tan figyelni kell a közösségi távolságtartás-
ra, amely a fertőzés lassıt́ására, illetve meg-
állıt́ására irányul. Családtagjaikon kıv́ül a 
többi embertársuktól mindig tartsák a leg-
alább 1,5 méteres távolságot. 
Rendkıv́ül fontos, hogy betegen ne hagyják 
el az otthonaikat, ne menjenek közösség-
be! A gyermekeket se engedjék el iskolába, 
ne vigyék bölcsődébe, óvodába! A betegség-
ről telefonon haladéktalanul értesıt́sék a 
gyermekorvosukat, háziorvosukat!
Az önkormányzat ismételten megkezdi a 
közterületek alkalmankénti fertőtlenıt́ését. 
Elsősorban a buszmegállók, a játszóterek, továbbá a nagyobb forgalmú közintézmények bejáratainál találkozhatnak 
a fertőtlenıt́ő habbal, amely a kiszórást követően gyorsan, pár perc alatt megszárad, és a hab el is tűnik. A megszá-
radásig ne lépjenek be a területre.
A fertőzés lassıt́ása, megállıt́ása és természetesen közös biztonságunk érdekében, ha nem szükséges, ne utazzanak 
el távolabbi helyekre, ne vegyenek részt nagy tömegeket megmozgató vagy zsúfolt rendezvényeken. Vigyázzunk 
egymásra!

Szeptember 13-án, vasárnap a nagy érdeklődésre való tekintettel ismét lesz Piacok Napja, ahol az Erzsébet tér egy 
hatalmas közösségi piaccá változik, Budapest legnépszerűbb közösségi vásáraival! Egy különleges nap, mikor több 
piacról egyszerre, együtt, egy helyen kıńálják az árusok a portékáikat hatalmas választékban. Design, vintage, antik, 
retró, egyedi, kézműves – ruhák, tárgyak, kiegészıt́ők, ékszerek, ajándékok, kincsek, natúr kozmetikumok, zero was-

te termékek, gasztro különlegességek, legfi-
nomabb magyar zöldségek és gyümölcsök, 
sajtok, húsok, mézek, szörpök és mindenféle 
háztáji termékek hazai őstermelőktől! 
A szervezők, a Hello Piac és a Nem Adom Fel 
szeretnének lehetőséget teremteni a magyar 
kisvállalkozóknak, kézműveseknek, hogy az 
elmúlt időszak hatásai ellenére is folytatni 
tudják termelő, alkotó munkájukat, és a ma-
gyar vásárlókhoz pedig újra eljuthassanak a 
minőségi magyar termékek!
A Piacok napján a bordányi Homokhátság 
Szıv́e Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Start 
Szociális Szövetkezet is részt vesz. A szövet-

kezet munkatársai a megszokott finomságok mellett legújabb grillszószaikat és három édesség különlegességüket 
is felviszi a fővárosi piacra, bıźva abban, hogy további vásárlókat tudnak a teljesen magyar Legjava márka mellé állıt́ani.

A	Legjava	is	ott	lesz	a	budapesti	Piacok	Napján



-lıt́ható helyzetben levő személy vagy csoport? Az Egyen-
lő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, 
amely diszkriminációs ügyekben az egész ország te-
rületéről fogadja a panaszokat. A megyei egyenlő bá-
násmód-referense dr. Kiss E�va ingyenes ügyfélfoga-
dást tart. E� rdeklődni a +36 30/275-2520-as telefonon 
vagy a kissevadr@invitel.hu cıḿen lehet. SINOSZ Csong-
rád-Csanád Megyei Szervezete (6722 Szeged, Bartók 
Béla tér 4., 18-as kapucsengő. Tel: -36 70/377-5720) 
szeptember 10-én és 24-én 9 és 13 óra között, mıǵ a 
Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (6760 
Kistelek, Tisza u. 1. Tel.: +36 62/259-440) szeptember 
15-én, kedden 10 és 14 óra között tart ügyfélfogadást.

Pályára	lépnek	a	Női	és	U17-es	
csapataink
Hétközben több mérkőzés időpontja változott, lap-
zártakor három hazai mérkőzés megrendezése tűnt 
biztosnak, mindhármat vasárnap rendezik. 10.00 óra-
kor női felnőtt együttesünk a St. Mihály FC-t, 13.00-tól 
az U17 a Móravárost, mıǵ 16.30-tól a Bordány II az U� j-
szentivánt fogadja a Bordányi Focipályán. Sok szere-
tettel várjuk szurkolóinkat a mérkőzésekre!
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Pályázat	mezőgazdasági	vontató	
vezető	munkakör	betöltésére
Bordány Nagyközség O� nkormányzata állást hirdet me-
zőgazdasági vontató vezető munkakör betöltésére. A 

munkaviszony időtartama 
határozatlan időre szóló, 
teljes munkaidejű munka-
szerződés. Dıj́azás bérigény 
alapján történő egyedi meg-
állapodás szerint. A pályá-
zati kiıŕással kapcsolatosan 
további információt Bor-

dány Nagyközség Jegyzője nyújt a +36 62/588-510-es 
telefonszámon. A pályázat benyújtásának határideje 
2020. szeptember 24. Részletek a bordany.com-on.

Dr.	Lajos	Sándor	kiállításának	
megnyitója
Szeretettel várják az érdeklődőket Dr. Lajos Sándor kiál-
lıt́ás megnyitójára, melynek témája fotók és festmények. 
Az eseménynek az O� NO biztosıt́ helyszıńt, melynek idő-
pontja 2020. szeptember 14. (hétfő) 10 óra. Bővebb in-
formációt Gyurisné Papp Iréntől kaphatnak a +36 30/62 
55-548-as telefonszámon.

Mozgáskorlátozott	csoportgyűlés
Tisztelt mozgáskorlátozott csoport! A következő mozgás-
korlátozott csoportgyűlésünket szeptember 16-án, szer-
dán 15 órától tartjuk meg. Fogadóóra szeptember 22-én, 
kedden 14 órától lesz. Mindenkit nagyon sok szeretettel 
várunk és számıt́unk a megjelenésükre!
                           Árva	Zoltánné	csoporttitkár	és	a	Vezetőség

Anyatejes	Táplálás	Világnapja
Szeretettel vár a Védőnői Szolgálat minden szülőt és gyer-
meket a Baba klubba 2020. szeptember 25-én 9:30-kor 
kezdődő Anyatejes világnapi rendezvényére. Az ese-
mény meghıv́ott vendége Kovács-Berta Renáta pszicho-
lógus lesz, akivel beszélgethetnek csecsemő és kisgyer-
mekkori nehézségekről: alvás-elalvás, dackorszak, elvá-
lás-elengedés témákban. Hagyományokhoz hıv́en külön 
köszöntik az anyatejadókat és egy kis megvendégeléssel 
is kedveskednek a résztvevőknek.

Mobilizált	Kormányablak	a	Faluháznál
Tájékoztatjuk O� nöket, hogy a kormányablak busz 2020. 
szeptember 21. (hétfőn), 8:00-10:30 között a Bordányi 
Faluház előtti parkolóba települ ki. A mobilizált ügyfél-
szolgálat segıt́ségével minden kormányablakban intéz-
hető ügy elindıt́ására vagy lebonyolıt́ására lehetőség van.

Egyenlő	Bánásmód	ügyfélfogadás
Tudja O� n, hogy hová fordulhat segıt́ségért, ha neme, 
egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszıńe, politikai 
vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, 
vagyoni helyzete stb. miatt kedvezőtlenebb bánásmód-
ban részesül(t), mint amelyben más, O� nnel összehason
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