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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Hétfőn hetven gyerekkel újranyitott az
Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde
Mint arró l korá bban beszá moltunk, az ő szi szü netet megelő ző en, októ ber 22-tő l a koronavıŕus megjelené se miatt
bezá rta kapuit az Apraja-falva Ovoda é s Bö lcső de. A fenntartó ö nkormá nyzat az ú jranyitá st a biztonsá gos mű kö dé shez kö tö tte, azaz, hogy megfelelő dolgozó i lé tszá m á lljon rendelkezé sre.
A szü net ideje alatt teljes fertő tlenıt́é sre kerü lt sor,
a szü ksé ges takarıt́á si munká latokon tú l lemosó
fertő tlenıt́é seket, ó zonos csoportszoba fertő tlenı-́
té st is vé geztek, tová bbá az inté zmé ny kö rnyé ké t,
az udvari já té kokat, eszkö zö ket is fertő tlenıt́etté k.
Az ó voda munkatá rsai arra ké rté k a szü lő ket,
hogy amennyiben van lehető sé gü k, mé g maradjanak otthon tová bbra is a gyerekek, hiszen az
ó vó nő k, dajká k kö zü l mé g vannak, akik karanté nban vannak, é s majd csak pá r nap mú lva tudnak
munká ba á llni. Ismé telten felhıv́tá k a figyelmet
arra, hogy a gyerekek betegen ne menjenek ó vodá ba, a bejá ratokná l mind a szü lő k, mind a gyermekek testhő mé rsé kleté t rendszeresen mé rik. Hé tfő n ö sszesen ıǵy hetven gyermekkel indulhatott ú jra az inté zmé ny, a gyó gyult kollé gá k folyamatosan kapcsoló dnak majd be a mindennapi munká ba.
Bordá nyban minden inté zmé nyben é s a piacokon is kö telező a szá jat é s orrot eltakaró maszk viselé se, valamint
az inté zmé nyek bejá ratá ná l elhelyezett fertő tlenıt́ő -á llomá sokon a ké zfertő tlenıt́é s! Az inté zmé nyek termeiben a
bejá ratokná l kihelyezett tá blá n jelzik a maximá lisan bent tartó zkodható k szá má t. A vıŕus tová bbterjedé se eseté n
az inté zmé nyekben ú jabb korlá tozá sok lé phetnek é letbe, amelyekrő l a bejá ratokná l tá jé koztatjá k a lakossá got.

Tájékoztatás az ISZEK koronavírust
megelőző intézkedéseiről
A koronavıŕus terjedé sé nek megelő zé sé re é s a kocká zatok
csö kkenté sé nek é rdeké ben inté zmé nyü nk a COVID-19 vıŕus
okozta egé szsé gü gyi vá lsá ghelyzet fenná llá sá nak idejé re szakmai irá nymutatá sok alapjá n az alá bbi inté zkedé seket vezeti be.
Inté zmé nyü nkben az ü gyfé lfogadá s zavartalanul mű kö dik, ezé rt
ké rjü k a lakossá got, hogy az inté zmé nybe tö rté nő belé pé s elő tt
a szá jmaszkot viseljé k, a kihelyezett ké zfertő tlenıt́ő t minden
esetben haszná ljá k. Az inté zmé nybe való é rkezé skor mindenki testhő mé rsé kleté t ellenő rizzü k. Az ü gyfé lfogadá s, illetve a
gondozá s sorá n a kö zö ssé gi tá volsá gtartá s alapelvé nek megfelelő en lehető sé g szerint legalá bb 1,5 mé ter tá volsá got kell tartani!
Ké rjü k Onö ket, hogy ü gyinté zé ssel kapcsolatos segıt́sé gké ré st
elő sorban telefonon, illetve elektronikus ú ton ké rjenek, csö kkentve a szemé lyes talá lkozá sok szá má t.
A kialakult já rvá nyü gyi helyzetre való tekintettel korlá tozá sra kerü lt a nappali ellá tá s ré szeké nt biztosıt́ott csoportfoglal-

kozá sok lá togatá sa. A há zi segıt́sé gnyú jtá s é s
tá mogató szolgá lat biztosıt́á sá t é rintő en ellá tottaink é rdeké ben a gondozó k csak a legszü ksé gesebb á polá si-, gondozá si tevé kenysé geket lá tjá k el otthonukban.
Felhıv́om a vá randó s kismamá k é s kisgyermekes szü lő k figyelmé t, hogy amennyiben bá rmilyen egé szsé gü gyi panaszt, tü netet é szlelnek magukon vagy csalá dtagjaikon, ú gy az elő re megbeszé lt vé dő nő i taná csadá s-, csalá dlá togatá s idő pontjá t megelő ző en szıv́eskedjen azt telefonon
jelezni a vé dő nő nek.
Szolgá ltatá saink igé nybevé telé nek idő tartalma
alatt szá jmaszk haszná lata kö telező a szolgá ltatá st nyú jtó é s az igé nybevevő szemé ly szá má ra
is. Megé rté sü ket kö szö njü k!
Farkasné Lippai Ágota, intézményvezető

Az 1990-ben felavatott emlé kmű né l koszorú ztak az egyhá zkö zsé g, az ö nkormá nyzat é s az ifjú sá gi ö nkormá nyzat ké pviselő i Bordá nyban.
A II. vilá ghá ború ban elesett bordá nyi á ldozatok emlé ké re felá llıt́ott emlé kmű fekete grá nitlapokkal fedett talapzatá ra az elesett bordá nyi hő sö k nevei vannak bevé sve. A né gy ó rakor kezdő dő szentmisé nt kö vető en a Szt.
Istvá n té rre vonultak á t az emlé kező k, akik szerettü kre
emlé kezve helyezté k el a megemlé kezé s virá gait, mé cseseit. Az egyhá zkö zsé g nevé ben Ocskó Zoltá n é s Lajkó Csaba, az ö nkormá nyzat nevé ben Taná cs Gá bor é s
Kiss-Patik Pé ter, mıǵ az ifjú sá gi ö nkormá nyzat nevé ben
Bá lint Hanga Rea é s Valká r Anna koszorú ztak.

Ezüst emlékérem Bordánynak
A Magyar Vö rö skereszt Orszá gos Vezető sé ge Taná cs Gá bor ré szé re a vé radó mozgalomé rt kifejtett tevé kenysé gé ért ezü st emlé ké rmet adomá nyozott. Az emlé ké rmet
november 2-á n, hé tfő n Sasvá ri Krisztina, a Magyar Vö rö skereszt Csongrá d Megyei Szervezeté nek vezető je, é s
Sá rkö ziné Só lyom Etelka, a Magyar Vö rö skereszt Kistelek-Mó rahalom Kisté rsé g Terü leti Szervezeté nek terü leti vezető je hoztá k el Bordá nyba. A dıj́at Taná cs Gá bor
polgá rmesternek Só lyom Etelka adta á t, mıǵ az esemé nyt Sasvá ri Krisztina fotó val dokumentá lta.
A telepü lé sen á ltalá ban é vente há romszor szerveznek
vé radá st, legkö zelebb é ppen a lap megjelené sé nek napjá n, november 6-á n, pé nteken 13:00-17:00 ó ra kö zö tt
szervez vé radá st a Magyar Vö rö skereszt Terü leti Szervezete a Faluhá z szın
́ há ztermé ben. Az inté zmé nybe maszkban lehet belé pni. Ké rjü k haszná ljá k a bejá ratná l talá lható ké zfertő tlenıt́ő á llomá st. A vé radó k a szemé lyi igazolvá nyukat, lakcım
́ ká rtyá jukat é s TAJ ká rtyá jukat mindenké ppen vigyé k magukkal.

Pályázz rajzoddal a Rajzfilmünnep
alkalmából
2020. november 13-15. kö zö tt kerü l megrendezé sre a
Rajzfilmü nnep, mely idé n a já rvá ny miatt online kerü l
megrendezé sre. Igy mindenki sajá t otthoná bó l tekintheti meg a rajzfilmeket.
Ez alkalombó l a Faluhá z rajzpá lyá zatot hirdetett 3-8
é ves gyerekeknek, mely az „Allatká k a rajzfilmekben”
cım
́ et kapta. Rajzolj é s kü ldj el egy á ltalad vá lasztott á llatká t a kedvenc rajzfilmedbő l, mesé dbő l. Mű vedet
2020. november 11-ig tudod eljuttatni a Faluhá zba.
Eredmé nyhirdeté s 2020. november 12., csü tö rtö k 17 ó ra.

U19-es és női mérkőzés vasárnap
A hé tvé gé n ismé t tö bb mé rkő zé sen is pá lyá ra lé pnek
csapataink. Pé nteken 13.30-tó l U14-es együ ttesü nk
az ő szi zá ró forduló ban a Ruzsa vendé geké nt szerepel. Szombaton 10 ó rá tó l U17-es együ ttesü nk Csongrá don, mıǵ ugyanezen a napon 13.30-tó l a Bordá ny II
Bakson já tszik. Vasá rnap meccsek sorozata kö vetkezik. Reggel 9 ó rá tó l a Szent Gellé rt Fó rumban elő bb az
U7-es, majd az U9-es korosztá ly vesz ré szt Bozsik programon. 10 ó rá tó l a Pető fi utcai sportpá lyá n fogadja
nő i felnő tt gá rdá nk a Szegedi VSE-t, ugyanitt 13.00-tó l
Bordá ny-Szentes U19-es talá lkozó t rendeznek. U15ö s kiemelt bajnoksá gban szereplő csapatunk Oroshá zá n, az OMTK-ULE 1913 otthoná ban já tszik bajnokit.
A napot 13.30-tó l a megye I-es Bordá ny - SZVSE II.
talá lkozó zá rja, melyet a pá lya felú jıt́á sa miatt ezú ttal
is Algyő n rendeznek. A mé rkő zé sekre sok szeretettel
vá rjuk ezú ttal is szurkoló inkat! A mé rkő zé seken a
maszk haszná lata kö telező , a szü ksé ges tá volsá gtartá s
betartá sa mellett. Vigyá zzunk egymá sra!
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Elmarad az évzáró csoportgyűlés
Kedves bordá nyi mozgá skorlá tozott csoporttá rsaink.
Szomorú an tudatjuk, hogy a november 18-ra tervezett
é vzá ró csoportgyű lé st nem tartjuk meg. Ha elmú lik a
vıŕusveszé ly bepó toljuk. Mindenki nagyon vigyá zzon
magá ra. Jó egé szsé get, minden jó t kıv́á nunk.
Tisztelettel, Árva Zoltánné csoporttitkár és a Vezetőség

Pulykacomb filé pörkölt tésztával,
csemege uborka

A

Csütörtök

Hirdessen a 2021-es Bordányi Naptárban
Képes asztali naptárunkban biztosítunk közületeknek, cégeknek,
vállalkozóknak hirdetési felületet kedvező áron. Amennyiben
szeretne hirdetni, azt jelezzék e-mailben legkésőbb november 15.,
péntek 12.00 óráig a faluhaz.bordany@gmail.com e-mail címre.

Megemlékezés a hősi halottakról
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