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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Újabb helyi szigorítások a koronavírus
bordányi megjelenése miatt
Kedves Bordá nyiak! Sajná lattal tá jé koztatom Onö ket, hogy a Csongrá d-Csaná d Megyei Kormá nyhivatal Szegedi Já rá si Hivatal já rá si tisztifő orvosa tá jé koztatott arró l, hogy telepü lé sü nkö n is megjelent a koronavıŕus. A fertő zö ttek
jelenleg otthonukban karanté nban gyó gyulnak. Ugyancsak vannak karanté nban olyan bordá nyiak is, akik noha
nem fertő ző dtek, de é rintkeztek olyan szemé lyekkel, akik
az ú j koronavıŕus betegsé gben szenvednek. A vıŕus megjelené se miatt ké rem Onö ket, hogy csak a legszü ksé gesebb
ü gyet inté zzé k, é s amennyiben arra lehető sé gü k van, maradjanak otthon! Az ü gyinté zé sek sorá n ré szesıt́sé k elő nyben
a telefonos, elektronikus kapcsolattartá st! Amikor csak lehet az ü gyinté zé st ne szemé lyesen inté zzé k. Mindig viseljenek maszkot, rendszeresen mossanak kezet, haszná ljá k az
inté zmé nyekben, ü zletekben kihelyezett ké zfertő tlenıt́ő ket!
Mellő zzé k a ké szpé nzes fizeté st, ha csak tehetik é rintő s
bankká rtyá val fizessenek, vagy banki utalá ssal teljesıt́sé k a
fizetnivaló kat! A fertő zé s lassıt́á sa, megá llıt́á 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.
Javaslom Onö knek a tö bb mint 20 fő s magá nrendezvé nyek elkerü lé sé t is. Ké rem 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! Ha bevá sá rolni mennek, ha csak tehetik vá lasszanak csendesebb idő szakot, ne a reggeli zsú foltsá g idejé n induljanak ú tnak. A bordá nyi lakosok biztonsá ga é rdeké ben az ö nkormá nyzati inté zmé nyekben tová bbra is 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, az inté zmé nybe való belé pé s elő tt ellenő rizhetik a testhő mé rsé kletet, é s a lá zas embereket nem engedik tová bb a bejá ratná l. Rendkıv́ü li inté zkedé ské nt kö telező vé tettem a
maszk haszná latot a piacté ren, megnö veljü k a kö zterü letek fertő tlenıt́é sé nek gyakorisá gá t. A Faluhá z é s a Szociá lis
é s Egé szsé gü gyi Kö zpont egé sz terü leté n kö telező mindenki szá má ra a maszk haszná lat, korlá tozá sra kerü l a termekben, kö nyvtá rban együ ttesen tartó zkodó k szá ma: az inté zmé nynek – figyelembe vé ve a kö zö ssé gi tá volsá gtartá s szabá lyait – korlá toznia kell a kö zö ssé gi terekben az egyszerre tartó zkodó k szá má t, amelyet minden terem bejá ratá ná l jó l lá tható an fel kell tü ntetni. Ennek megfelelő en a szé keket mindig a tá volsá gtartá s szabá lyai szerint helyezik el a munkatá rsak a termekben, ké rjü k azokat ne mozgassá k! Rendkıv́ü l fontos, hogy fertő ző betegsé g tü netei
eseté n (kö hö gé s, magas lá z, fejfá já s, szaglá s, ıźlelé s elveszté se) 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! A betegsé grő l telefonon haladé ktalanul
é rtesıt́sé k a orvosukat! Vigyá zzanak magukra, vigyá zzanak egymá sra!
Tanács Gábor, polgármester

Szinte teljesen befejeződött a belterületi
útépítés első szakasza
Mint arró l korá bban beszá moltunk Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata az elmú lt é vekben zajló csatorná zá si é s ivó vıźminő sé g-javıt́ó munká latokkal egyidejű leg folyamatos elő ké szıt́ő munká t vé gzett azzal kapcsolatosan, hogy a kö vetkező
é vekben a szilá rd ú tburkolattal nem rendelkező utcá kban is
megindulhasson egy helyi szintű , a lakossá g együ ttmű kö dé sé vel megvaló suló ú té pıt́é si program. A projekt megvaló sıt́á sá hoz ö nkormá nyzati forrá s mellett pá lyá zati forrá sra, é s lakossá gi befizeté sre is szü ksé g van. Az ú té pıt́é si programot ké t szakaszra bontottá k, az első ü temhez jelentő s pá lyá zati forrá st si-

kerü lt szerezni, ami az mellett, hogy nagymé rté kben csö kkenti a szü ksé ges lakossá gi hozzá já rulá s
mé rté ké t, lehető vé tette az aszfaltozá si munká latok megkezdé sé t a Bartó k Bé la, a Benke Gedeon,
a Liszt Ferenc, a Mó ra Ferenc é s a Pető fi utcá kban
valamint a Hunyadi té ren. A Magyar Falu Programban megnyert ú tfejleszté si pá lyá zat kereté ben most ö sszesen kö zel 1200 mé ter ú t ké szü l
el. Az aszfaltozá st kö vető en mé g az ú tpadka feltö lté s zajlik, illetve a kö zlekedé si tá blá k kihelyezé se van mé g folyamatban, ami a tervek szerint
hamarosan ugyancsak elké szü l.

Kihirdették a Faluház rajz- és fotópályázatának győzteseit
2020. októ ber 10-é n a Kö nyves Szombat keretein belü l
lezajlott a rajz-é s fotó pá lyá zat eredmé nyhirdeté se.

Kecskemét ellen játszik az U15
Pé nteken dé lutá n U14-es bajnoki mé rkő zé sen fogadja
korosztá lyos csapatunk 14.30-tó l az Ullé s együ ttesé t,
ezzel a talá lkozó val veszi kezdeté t a hé tvé gi mé rkő zé sek sora. Szombaton 12 ó rá tó l U15-ö s csapatunk szinté n hazai pá lyá n a Kecskemé ti LC gá rdá já t fogadja, mıǵ
14.30-tó l nő i együ ttesü nk Ullé sen fogadja a St. Mihá ly
FC-t. Vasá rnapra ké t meccs marad. U19-es csapatunk
Kiszomboron já tszik a Makó val 12 ó rá tó l, mıǵ megye Ies felnő tt csapatunk az algyő i mű fü ves pá lyá n fogadja a
Szé kkutast. Hajrá Bordá ny! Hajrá BSK!

Meghosszabbított könyvvásár
A nagy é rdeklő dé sre való tekintettel a 2020. októ ber 6.
é s 10. kö zö tti idő pontra meghirdetett kö nyvvá sá r idejé t ké t hé ttel meghosszabbıt́ottá k a Faluhá z dolgozó i. A
kö nyvek á ra tová bbra is 100 Ft/db, né há ny kö nyv kupont rejt, mellyel kü lö nbö ző nyeremé ny kö zü l vá laszthat a szerencsé s. Lá togasson el On is a Faluhá z aulá já ba
é s vá logasson kedvé re!

Keddről csütörtökre módosult a
nőgyógyászati vizsgálat
A Bordá nyi Vé dő nő i Szolgá lat é s Dr. Kajtá r Istvá n ú j idő pontban 2020. októ ber 22-é n (csü tö rtö kö n) 14-18 ó ra
kö zö tt 4000 Ft ellené ben nő gyó gyá szati vizsgá latot é s
rá kszű ré st (ultrahang vizsgá lattal) tart. Az ultrahangos
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vizsgá lat mellett cytoló giai kenet é s hurok levé telt, felhelyezé st, gyó gyszerıŕatá st is vé gez é s bá rmilyen nő gyó gyá szati panasszal lehet fordulni a szakemberhez. Ha
mé g nem telt le az egy é v az elő ző rá kszű ré stő l szá mıt́va
é s panasza van, az sem akadá ly. Vá rjuk a helyi é s a kö rnyező telepü lé sek lakó it is. A já rvá nyü gyi helyzetre tekintettel maszk viselé se kö telező é s ké rjü k a 1,5 mé teres
tá volsá g betartá sá t. Idő pont egyezteté s é s bejelentkezé s
a Vé dő nő i Szolgá latná l szemé lyesen vagy telefonon a
+36 62/288-678 vagy Juditná l a 30/3381-647-es vagy
Evi-né l a 30/1979-135 -ö s szá mokon. A befizeté skor megcım
́ zett, felbé lyegzett borıt́é kot hozzanak magukkal, hogy
az eredmé nyt postá zni tudjuk.
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A NAK tagdíjbevallási és -fizetési időszak október 1-31. között van.
Fagykárt, aszályt stb. szenvedett termelők, akinek a kormányhivatal
megállapította tábla szinten a 30 %-os kiesést, november 1. és 30.
között kell benyújtaniuk a Kárenyhítési kifizetési kérelmüket.

A rajzpá lyá zaton ó vodá s kategó riá ban a kö vetkező eredmé nyek szü lettek: 1.helyezett Gyuris Maja, 2. helyezett
Ková cs Petra, 3. helyezett Szé csé nyi Zita. Alsó tagozatos
kategó riá ban 1. helyezett Má rta Nikolett, 2. helyezett Tari Natá lia, 3. helyezett Tari Borka. Felső tagozatos kategó riá ban 1. helyezett Fü lö p-Taná cs Fanni, 2. helyezett
Komjá ti Tamara Melissza, 3. helyezett Fü lö p-Taná cs Zoé .
A fotó pá lyá zaton első helyezett Kordá s Zselyke. Mindegyik ké p nagyon szé p, ezé rt minden pá lyá zatot bekü ldő
nyeremé nyben ré szesü lt. Az eredmé nyek megtekinthető ek a Faluhá z hivatalos Facebook oldalá n is. Az ajá ndé kok á tvehető ek nyitvatartá si idő ben a Faluhá z ü gyfé l
pultjá ná l.
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