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Fokozottan	védekezzünk!	Két	bordányi
család	van	hatósági	házi	karanténban
Sajnálatosan tovább emelkedik a fertőzött betegek száma mind a környező országokban, mind hazánkban. Hosszú 
idő után most a hét elején már két bordányi család is karanténba kényszerült, mert érintkeztek olyan személyekkel, 
akik az új koronavıŕus betegségben szenvednek. Noha a vıŕus jelenléte közvetlenül még nem mutatható ki telepü-

lésünkön, a bordányi lakosok biztonsága érde-
kében az önkormányzati intézményekben szi-
gorú feltételei vannak a szolgáltatások igény-
bevételének. Mindenütt kötelező a szájat és or-
rot eltakaró maszk viselése, illetve az intézmé-
nyek bejáratánál elhelyezett fertőtlenıt́ő-állo-
másokon a kézfertőtlenıt́és. Minden intézmény 
rendelkezik gyors testhőmérő eszközökkel is, 
ıǵy ne lepődjenek meg azon, ha egy-egy intéz-
ménybe való belépés előtt ellenőrzik a testhő-
mérsékletet, és a lázas embereket nem enge-
dik tovább a bejáratnál. 
Kérjük fokozottan figyeljenek a közösségi tá-
volságtartásra, amely a fertőzés lassıt́ására, il-
letve megállıt́ására irányul: családtagjaikon 

kıv́ül a többi embertársuktól mindig tartsák a legalább 1,5 -2 méteres távolságot. Kerüljék a testi érintkezést, mel-
lőzzék a kézfogást, közös eszközök használatát!
Rendkıv́ül fontos, hogy fertőző betegség tünetei esetén ne hagyják el az otthonaikat, ne menjenek közösségbe! A 
gyermekeket se engedjék el iskolába, ne vigyék bölcsődébe, óvodába, ha például lázasak, folyik az orruk, köhögnek. 
A betegségről telefonon haladéktalanul értesıt́sék a gyermekorvosukat, háziorvosukat! A fertőzés lassıt́ása, megállı-́
tása érdekében, ha nem szükséges, ne mozduljanak ki otthonról, ne utazzanak el távolabbi helyekre, ne vegyenek 
részt nagy tömegeket megmozgató, vagy zsúfolt rendezvényeken. Amikor csak lehet az ügyintézést ne személyesen, 
hanem telefonon vagy más elektronikus úton intézzék. Ha bevásárolni mennek, ha csak tehetik válasszanak csende-
sebb időszakot, ne a reggeli zsúfoltság idején induljanak útnak. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra!

A Gyermek- és Ifjúsági önkormányzat munkájába is nagyban beleszólt idén a tavasszal kialakult járványhelyzet. Kez-
dődött ez márciusban a rendezvények létszámának korlátozásával, ami miatt a Kultúra Napja maradt el, majd a ta-
vaszi hulladékgyűjtő akció is. Akkor abban bıźtunk, hogy ősszel tudjuk pótolni ezeket a rendezvényeket, hiszen az 
elmúlt 20 évben ezek teljesen azonosultak az ifjúsági önkormányzattal, a bor-
dányiak is készültek rá, valamint a művészeti iskola növendékei is begyako-
rolták produkcióikat. Nyáron a vıŕus terjedésének csökkenésével és a korlá-
tozások enyhıt́ésével együtt mi is elkezdtük tervezgetni az őszi programjain-
kat. Egyelőre a szeptember 19-re meghirdetett hulladékgyűjtésre koncentrál-
tunk, hiszen ezt várta leginkább a lakosság, sokan érdeklődtek tőlünk az ut-
cán, az intézményekben és egyéb csatornákon. Most mindezek ellenére ar-
ról kell tájékoztatnunk O� nöket, hogy nem tudjuk megtartani a hulladékgyűj-
tő akciót. Több sajnálatos körülmény vezetett idáig és nehezen hoztuk meg a 
döntést, hiszen az ifjúsági önkormányzat legnagyobb bevételi forrásáról van 
szó, ráadásul idén egyik alkalommal sem sikerült megtartani. Ig� y kérjük önö-
ket, hogy szeptember 19-én ne helyezzenek ki hulladékot a házuk elé, mert 
nem kerülnek elszállıt́ásra. 
Itt szeretnénk megköszönni azt a rengeteg türelmet és bizalmat, amit az ifjúsági testület felé tanúsıt́ottak, hiszen so-
kan már a fiatalok számára gyűjtögették és tárolták a összegyűlt a hulladékokat. Mégegyszer köszönjük megértésü-
ket és kérjük figyeljenek, vigyázzanak egymásra!					 	 	 	 								Lajkó	Bálint,	ifjúsági	polgármester

Elmarad	az	őszi	papírgyűjtó	akció	is!



ben elnyerte a nők társadalmi megbecsülésének és ön-
becsülésének növelését célzó, 2010-ben alapıt́ott Te-
rézanyu-pályázat fődıj́át. Ezt követően indult el regény-
ıŕói pályafutása. Könyvei közt találhatunk romantikus 
és történelmi regényeket is. Regényei között szerepel 
többek között a Lánynevelde-sorozat, Az A� rtatlan-so-
rozat, valamint a Róma, Róma és a Barcelona, Barce-
lona. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Felhívás	iparűzési	adó	bevallására
Felhıv́juk a tisztelt adózók figyelmét, hogy a 2019-es év-
ről 2020. szeptember 30-ig kell benyújtani a helyi iparű-
zési adóbevallást és ezzel egyidejűleg kell megfizetni a 
különbözetet is, mely a 2019. évre megállapıt́ott adó és 
a 2019-es évre már megfizetett előlegrészletek vala-
mint az előleg-kiegészıt́és pozitıv́ különbözete.
Tájékoztatjuk, hogy az őstermelői nyilatkozatot (amely-
lyel azt igazolja, hogy a mezőgazdasági tevékenységéből 
származó 2019. évi árbevétele nem haladta meg 600 
ezer Ft-ot) az estleges tavalyi terméskieséstől függetle-
nül is be kell nyújtani.
Kérjük a tisztelt adózókat, hogy adóbevallási kötelezett-
ségüknek határidőben szıv́eskedjenek eleget tenni! 
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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.

Elmarad	az	autómentes	nap
Településünkön már hosszú évek óta hagyomány, hogy 
az Európai Mobilitási Hét keretében több magyarországi 
és európai településhez csatlakozva megszervezzük az 
Autómentes Napot. Idén sajnálatos módon a COVID-19 
járvány súlyosbodása  miatt a szeptember 22-re tervezett 
Autómentes Napunk elmarad. Megértésüket köszönjük!
Mindezek ellenére, aki teheti aznap mellőzze gépkocsiját 
és pattanjon kerékpárra.

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.

Áldásra	várják	a	terményeket
Szeptember 20-án a szentmise keretében lesz templo-
munkban  a terményáldás. Az ember évről évre elülteti, 
öntözi, gondozza terményeit. “Fontos, hogy hálát ad-
junk a jó Istennek mindazokért a javakért, terményekért, 
amiket a föld megtermett. A kapott kincsek megáldásá-
val ünnepélyesen is megköszönjük, hogy óv, véd min-
ket, gondoskodik rólunk.” A szentmisét megelőző héten 
várják a hıv́ek áldásra felajánlott terményeit a sekres-
tyében.
Egyházközségünkben az elsőáldozás október 11-én va-
sárnap lesz, a bérmálás pedig október 18-án. Az ünnepi 
szentmisék 9.30-kor kezdődnek.
Egyházmegyénk főpásztorának döntése értelmében ez 
év szeptember 15-től újra kötelező a templomban a 
maszk viselése!

Találkozó	R.	Kelényi	Angelikával
2020. szeptember 29-én, kedden 17 órától a bordányi 
Faluház vendége lesz R. Kelényi Angelika ıŕónő. 2014-
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