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Friss hıŕeink a www.bordany.hu oldalon!
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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Fokozottan védekezzünk! Két bordányi
család van hatósági házi karanténban
Sajná latosan tová bb emelkedik a fertő zö tt betegek szá ma mind a kö rnyező orszá gokban, mind hazá nkban. Hosszú
idő utá n most a hé t elejé n má r ké t bordá nyi csalá d is karanté nba ké nyszerü lt, mert é rintkeztek olyan szemé lyekkel,
akik az ú j koronavıŕus betegsé gben szenvednek. Noha a vıŕus jelenlé te kö zvetlenü l mé g nem mutatható ki telepü lé sü nkö n, a bordá nyi lakosok biztonsá ga é rdeké ben az ö nkormá nyzati inté zmé nyekben szigorú felté telei vannak a szolgá ltatá sok igé nybevé telé nek. Mindenü tt kö telező a szá jat é s orrot eltakaró maszk viselé se, illetve az inté zmé nyek bejá ratá ná l elhelyezett fertő tlenıt́ő -á llomá sokon a ké zfertő tlenıt́é s. Minden inté zmé ny
rendelkezik gyors testhő mé rő eszkö zö kkel is,
ıǵy ne lepő djenek meg azon, ha egy-egy inté zmé nybe való belé pé s elő tt ellenő rzik a testhő mé rsé kletet, é s a lá zas embereket nem engedik tová bb a bejá ratná l.
Ké rjü k fokozottan figyeljenek a kö zö ssé gi tá volsá gtartá sra, amely a fertő zé s lassıt́á sá ra, illetve megá llıt́á sá ra irá nyul: csalá dtagjaikon
kıv́ü l a tö bbi embertá rsuktó l mindig tartsá k a legalá bb 1,5 -2 mé teres tá volsá got. Kerü ljé k a testi é rintkezé st, mellő zzé k a ké zfogá st, kö zö s eszkö zö k haszná latá t!
Rendkıv́ü l fontos, hogy fertő ző betegsé g tü netei eseté n ne hagyjá k el az otthonaikat, ne menjenek kö zö ssé gbe! A
gyermekeket se engedjé k el iskolá ba, ne vigyé k bö lcső dé be, ó vodá ba, ha pé ldá ul lá zasak, folyik az orruk, kö hö gnek.
A betegsé grő l telefonon haladé ktalanul é rtesıt́sé k a gyermekorvosukat, há ziorvosukat! A fertő zé s lassıt́á sa, megá llı-́
tá sa é rdeké ben, ha nem szü ksé ges, ne mozduljanak ki otthonró l, ne utazzanak el tá volabbi helyekre, ne vegyenek
ré szt nagy tö megeket megmozgató , vagy zsú folt rendezvé nyeken. Amikor csak lehet az ü gyinté zé st ne szemé lyesen,
hanem telefonon vagy má s elektronikus ú ton inté zzé k. Ha bevá sá rolni mennek, ha csak tehetik vá lasszanak csendesebb idő szakot, ne a reggeli zsú foltsá g idejé n induljanak ú tnak. Vigyá zzanak magukra, vigyá zzanak egymá sra!

Elmarad az őszi papírgyűjtó akció is!
A Gyermek- é s Ifjú sá gi ö nkormá nyzat munká já ba is nagyban beleszó lt idé n a tavasszal kialakult já rvá nyhelyzet. Kezdő dö tt ez má rciusban a rendezvé nyek lé tszá má nak korlá tozá sá val, ami miatt a Kultú ra Napja maradt el, majd a tavaszi hulladé kgyű jtő akció is. Akkor abban bıźtunk, hogy ő sszel tudjuk pó tolni ezeket a rendezvé nyeket, hiszen az
elmú lt 20 é vben ezek teljesen azonosultak az ifjú sá gi ö nkormá nyzattal, a bordá nyiak is ké szü ltek rá , valamint a mű vé szeti iskola nö vendé kei is begyakoroltá k produkció ikat. Nyá ron a vıŕus terjedé sé nek csö kkené sé vel é s a korlá tozá sok enyhıt́é sé vel együ tt mi is elkezdtü k tervezgetni az ő szi programjainkat. Egyelő re a szeptember 19-re meghirdetett hulladé kgyű jté sre koncentrá ltunk, hiszen ezt vá rta leginká bb a lakossá g, sokan é rdeklő dtek tő lü nk az utcá n, az inté zmé nyekben é s egyé b csatorná kon. Most mindezek ellené re arró l kell tá jé koztatnunk Onö ket, hogy nem tudjuk megtartani a hulladé kgyű jtő akció t. Tö bb sajná latos kö rü lmé ny vezetett idá ig é s nehezen hoztuk meg a
dö nté st, hiszen az ifjú sá gi ö nkormá nyzat legnagyobb bevé teli forrá sá ró l van
szó , rá adá sul idé n egyik alkalommal sem sikerü lt megtartani. Igy ké rjü k ö nö ket, hogy szeptember 19-é n ne helyezzenek ki hulladé kot a há zuk elé , mert
nem kerü lnek elszá llıt́á sra.
Itt szeretné nk megkö szö nni azt a rengeteg tü relmet é s bizalmat, amit az ifjú sá gi testü let felé tanú sıt́ottak, hiszen sokan má r a fiatalok szá má ra gyű jtö getté k é s tá roltá k a ö sszegyű lt a hulladé kokat. Mé gegyszer kö szö njü k megé rté sü ket é s ké rjü k figyeljenek, vigyá zzanak egymá sra!
Lajkó Bálint, ifjúsági polgármester
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Szeretettel vá r a Vé dő nő i Szolgá lat minden szü lő t é s gyermeket a Baba klubba 2020. szeptember 25-é n 9:30-kor
kezdő dő Anyatejes vilá gnapi rendezvé nyé re. Az esemé ny meghıv́ott vendé ge Ková cs-Berta Rená ta pszicholó gus lesz, akivel beszé lgethetnek csecsemő é s kisgyermekkori nehé zsé gekrő l: alvá s-elalvá s, dackorszak, elvá lá s-elengedé s té má kban. Hagyomá nyokhoz hıv́en kü lö n
kö szö ntik az anyatejadó kat é s egy kis megvendé gelé ssel
is kedveskednek a ré sztvevő knek.

Magyaros
2 gombaleves

Áldásra várják a terményeket
Szeptember 20-á n a szentmise kereté ben lesz templomunkban a termé nyá ldá s. Az ember é vrő l é vre elü lteti,
ö ntö zi, gondozza termé nyeit. “Fontos, hogy há lá t adjunk a jó Istennek mindazoké rt a javaké rt, termé nyeké rt,
amiket a fö ld megtermett. A kapott kincsek megá ldá sá val ü nnepé lyesen is megkö szö njü k, hogy ó v, vé d minket, gondoskodik ró lunk.” A szentmisé t megelő ző hé ten
vá rjá k a hıv́ek á ldá sra felajá nlott termé nyeit a sekrestyé ben.
Egyhá zkö zsé gü nkben az első á ldozá s októ ber 11-é n vasá rnap lesz, a bé rmá lá s pedig októ ber 18-á n. Az ü nnepi
szentmisé k 9.30-kor kezdő dnek.
Egyhá zmegyé nk fő pá sztorá nak dö nté se é rtelmé ben ez
é v szeptember 15-tő l ú jra kö telező a templomban a
maszk viselé se!

Találkozó R. Kelényi Angelikával
2020. szeptember 29-é n, kedden 17 ó rá tó l a bordá nyi
Faluhá z vendé ge lesz R. Kelé nyi Angelika ıŕó nő . 2014-
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Tejszínes brokkolis csirkemell
tésztával
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Velővel töltött borda párolt
zöldséggel
Sült csirkeszárny pirított burgonyával,
majonézes káposztasalátával
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Hortobágyi töltött karaj rántva
burgonyapürével, uborka saláta
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Kolbászos lecsó nokedlivel
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Sárgarépa főzelék roston
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Tejfölös csirkepaprikás penne
tésztával
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Rizses sertéshús, házi vegyes saláta

Vegyes zöldségleves csurgatott tésztával
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2 Marhagulyás

Hekk roston pirított burgonyával

Rántott csirkemáj petrezselymes

B burgonyával, cékla
C Vadas karaj tésztával
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Mákos tészta
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2020. szeptember 19. (szombat)

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

és KarrierPONT

Telepü lé sü nkö n má r hosszú é vek ó ta hagyomá ny, hogy
az Euró pai Mobilitá si Hé t kereté ben tö bb magyarorszá gi
é s euró pai telepü lé shez csatlakozva megszervezzü k az
Autó mentes Napot. Idé n sajná latos mó don a COVID-19
já rvá ny sú lyosbodá sa miatt a szeptember 22-re tervezett
Autó mentes Napunk elmarad. Megé rté sü ket kö szö njü k!
Mindezek ellené re, aki teheti aznap mellő zze gé pkocsijá t
é s pattanjon keré kpá rra.

Felhıv́juk a tisztelt adó zó k figyelmé t, hogy a 2019-es é vrő l 2020. szeptember 30-ig kell benyú jtani a helyi iparű zé si adó bevallá st é s ezzel egyidejű leg kell megfizetni a
kü lö nbö zetet is, mely a 2019. é vre megá llapıt́ott adó é s
a 2019-es é vre má r megfizetett elő legré szletek valamint az elő leg-kiegé szıt́é s pozitıv́ kü lö nbö zete.
Tá jé koztatjuk, hogy az ő stermelő i nyilatkozatot (amelylyel azt igazolja, hogy a mező gazdasá gi tevé kenysé gé bő l
szá rmazó 2019. é vi á rbevé tele nem haladta meg 600
ezer Ft-ot) az estleges tavalyi termé skiesé stő l fü ggetlenü l is be kell nyú jtani.
Ké rjü k a tisztelt adó zó kat, hogy adó bevallá si kö telezettsé gü knek hatá ridő ben szıv́eskedjenek eleget tenni!

Bordányi Faluház, Park tér 1.

Elmarad az autómentes nap

Felhívás iparűzési adó bevallására

Az előadások helyszíne: Család

Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata á llá st hirdet mező gazdasá gi vontató vezető munkakö r betö lté sé re. A
munkaviszony idő tartama
hatá rozatlan idő re szó ló ,
teljes munkaidejű munkaszerző dé s. Dıj́azá s bé rigé ny
alapjá n tö rté nő egyedi megá llapodá s szerint. A pá lyá zati kiıŕá ssal kapcsolatosan
tová bbi informá ció t Bordá ny Nagykö zsé g Jegyző je nyú jt a +36 62/588-510-es
telefonszá mon. A pá lyá zat benyú jtá sá nak hatá rideje
2020. szeptember 24. Ré szletek a bordany.com-on.

ben elnyerte a nő k tá rsadalmi megbecsü lé sé nek é s ö nbecsü lé sé nek nö velé sé t cé lzó , 2010-ben alapıt́ott Teré zanyu-pá lyá zat fő dıj́á t. Ezt kö vető en indult el regé nyıŕó i pá lyafutá sa. Kö nyvei kö zt talá lhatunk romantikus
é s tö rté nelmi regé nyeket is. Regé nyei kö zö tt szerepel
tö bbek kö zö tt a Lá nynevelde-sorozat, Az Artatlan-sorozat, valamint a Ró ma, Ró ma é s a Barcelona, Barcelona. Minden é rdeklő dő t szeretettel vá runk!

„Hamuba sült pogácsáink”

Pályázat mezőgazdasági vontató
vezető munkakör betöltésére

Fokhagymás aprópecsenye,
káposztasaláta
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