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Változások	a	mindennapokban	a	rendkívüli	
kormányzati	intézkedések	nyomán	
Mint már bizonyára minden kedves olvasónk értesült róla a koronavıŕus (COVID-19) terjedése miatt rendkı-́
vüli jogrendet kihirdetett, illetve veszélyhelyzet elrendeléséről döntött a kormány. A döntésnek természete-
sen vannak bordányi vonatkozásai is. A legfontosabb, hogy a 100 főnél nagyobb beltéri, 500 főnél nagyobb 
kültéri rendezvényeket betiltották.
A Kormány intézkedett az iskolák határozatlan idejű bezárásáról. A bordányi iskola bezárása miatt március 
16-tól a gyermekétkeztetésben is változtatások történnek. Hétfőtől önkormányzatunk – mint a közétkezte-
tésért felelős – csak ebédet, és csak elvitelre tud biztosıt́ani a diákok számára. A szülők vagy a gyerekek az 
ételt ételhordóban 11-13 óra között az étterem oldalbejáratánál vehetik át. Ha le kıv́ánják mondani az étke-
zést, azt minden megelőző nap 10 óráig a következő telefonszámon tehetik meg: (30) 625 5542.
Az óvoda	és	bölcsőde hétfőtől a gyer-
mekek nagyarányú távolmaradása mi-
att zárva lesz. A hiányzás természetesen 
(mivel minden szülőtől előzetes jelzés 
érkezett) a rendkıv́üli helyzetre való te-
kintettel igazoltnak számıt́. Az óvodai, 
bölcsődei ellátással kapcsolatos min-
den ügyben az ovoda@bordany.hu e-
mail cıḿen, vagy a (30) 974 0291-es te-
lefonszámon várják jelzésüket. 
A gyermekek betegsége esetén kérjük a 
szülőket, hogy konzultáljanak gyermek-
orvosukkal a rendelő által kiadott tájé-
koztató szerint. Ha a család krıźishely-
zetbe kerül, szeretnék igénybe venni ét-
keztetést, vagy szociális támogatást kér-
jük azt a polgármesteri hivatal meg-
adott elérhetőségeinek valamelyikén 
jelezzék.
A Polgármesteri	Hivatal március 19-
től folyamatosan ügyeleti rendszerben 
működik, ezért arra kérjük a lakosságot, 
hogy részesıt́ sék előnyben az elektroni-
kus kapcsolattartást, ugyanis az épület-
be csak előzetes bejelentkezést követően tudnak bejutni. U� gyeket intézni telefonon, e-mailen vagy elektroni-
kus úton; ügyfélkapun cégkapun keresztül lehetséges. Javasoljuk beadványaik során használják E- O� nkor-
mányzat portál, (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) illetve az E-papıŕ (https://epapir.gov.hu/) felülete-
ket. Ha valakinek mégis személyesen kell iratokat átvennie, a polgármesteri hivatalban előre egyeztetett idő-
pontban van erre lehetősége, „egyablakos” rendszerben. A küldeményeket a Hivatal gazdálkodó szervezetek 
részére elektronikus formában, a magánszemélyek részére postai úton küldi meg. 
Magánszemélyek esetében is lehetőség nyıĺik arra, hogy Hivatal a küldeményeket ne postán, hanem igazolha-
tó módon elektronikus úton küldje meg. Ezt azonban a Hivatal csak abban az esetben teheti meg, amennyiben 
a magánszemély ezt kéri. Bordány településen az elektronikus ügyintézést kérő ügyfél kommunális adó ked-
vezményt is igénybe vehet. I�gy ezen szolgáltatás igénybevétele nemcsak, hogy kényelmes és biztonságos, 
pénzt is spórolhatunk vele. Az elektronikus ügyintézés kérelmezése és a kommunális adókedvezmény igény-
bevételéről bővebben a bordany.com oldalon a Dokumentumok közt olvashatnak! Az önkormányzatunknál 
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bevezetett e-ügyintézés lehetőségeiről pedig bővebben a 
bordany.com/index.php/e-ugyintezes/ oldalon olvashatnak!
A Polgármesteri Hivatal kommunikációs és adathálózatát a 
rendkıv́üli helyzetre való tekintettel úgy alakıt́ottuk át, hogy 
munkatársaink a napi szükséges adminisztrációs feladatokat 
távmunka keretében is el tudják látni. Az egyszerűsıt́ett admi-
nisztrációs környezetben kollégáink felkészültek arra, hogy egy 
adott ügyet vagy te-
lefonon vagy elek-
tronikusan oldjanak 
meg, ı́gy O� nnek az 
esetek nagy többsé-
gében nem kell ki-
mozdulnia biztonsá-
gos otthonából akár 
egy kérelem benyúj-
tása miatt sem. 
Ha O� n e-mailben szeretné megkeresni hivatalunkat azt a követ-
kező e-mail cıḿen teheti meg: bordany@bordany.hu. Elektroni-
kus levelét az adott területért felelős kollégánknak továbbıt́juk, 
aki az ügyintézés folyamán az O� n által megadott elérhetőségek 
valamelyikén keresi meg O� nt.
Amennyiben O� n úgy dönt, hogy ügyét telefonon intézi, ehhez az 
588-510-es telefonszámot kell tárcsáznia. U� gyeletes munka-
társunk segıt́ abban, hogy az adott ügymenet minél gyorsabban 
megvalósulhasson. Ha szükséges, akkor szakügyintézőnk vala-
melyike visszahıv́ja O� nt, illetve amennyiben elkerülhetetlen a 
személyes egyeztetés, természetesen a találkozó időpontját is 
leegyeztethetik. 
Figyelem! Ha bárkinek szociális támogatásra van szüksége azt is 
az 588-510-es telefonszámon jelezheti. Kérelméről feljegyzés 
készül, tehát azt nem kell személyesen aláıŕnia. Ha szükséges 
kollégánk a költségcsökkentés érdekében visszahıv́ják O� nt! A 
megıt́élt szociális támogatásokat pedig a postás viszi majd ki az 
érintetteknek.
A Faluház nyitva tartása hétfőtől szünetel, az ott tervezett, vagy 
előre meghirdetett programok későbbi időpontban kerülnek 
megrendezésre. A könyvtári kölcsönzési határidők automatiku-
san meghosszabbıt́ásra kerültek. 
Az Integrált	Szociális	és	Egészségügyi	Központ határozatlan 
ideig ugyancsak zárva tart, a gondozottak ellátása azonban 
folyamatosan zajlik. A nappali ellátásban résztvevők otthonkö-
zeli ellátásban részesülnek, ami azt jelenti, hogy az étkezést csak 
házhozszállıt́ ással tudják igénybe venni, a napi ügyek intézésé-
ben (például gyógyszerkiváltás, bevásárlás) pedig a gondozók 
segıt́ségét vehetik igénybe. Ilyen igényüket az 588-090-es tele-
fonszámon egyeztethetik kollégáinkkal. Ugyancsak itt jelezhetik 
segıt́ségkérésüket a folyamatos otthonmaradást választó 70 év-
nél idősebbek is, akik nem számıt́hatnak hozzátartozóik támo-
gatására.
További fontos információk: Betegség, kimondottan a koronavı-́
rus fertőzés gyanúja esetén azonnal és kizárólag telefonon kon-
zultájanak házi vagy gyermekorvosukkal.
Ha a szomszédságban idősek, egyedül élők laknak és úgy látják 
segıt́ségre van szükségük, jelezzék azt a polgármesteri hivatal 

központi elérhetőségein, hogy munka-
társaink intézkedni tudjanak.
Az idősek, szülők, nagyszülők egészsé-
gének védelme érdekében fontos, hogy 
amennyiben meg tudják oldani, az ott-
hon maradt gyermekekre ne a nagyszü-
lők vigyázzanak. 
Ha nem szükséges azonnal ügyet intéz-
ni, halasszuk azt el egy későbbi időpont-
ra, vagy próbáljuk azt elektronikusan 
megoldani, akár telefonos segıt́séget is 
igénybe véve. 
Fontos, hogy változtatva a napi rutino-
kon még inkább erősıt́sük meg egész-
ségtudatunkat. Együnk még több egész-
séges, vitamindús ételt, mossunk a 
megszokottnál többször kezet, ne áll-
junk túl közel egymáshoz vásárlások 
vagy ügyintézések során. Ahol csak le-
het elektronikusan vagy telefonon in-
tézzük ügyeinket a papıŕ alapú helyett. 
Fizessünk mindig érintős bankkártyá-
val, kerüljük a készpénz használatát az 
üzletekben, gyógyszertárban. 
Legyünk türelmesek egymással, és 
fogadjuk el azt, ha valaki óvatosabb, és 
nem szeretne például kezet fogni. Ha 
nem muszáj, most ne utazzunk, ne men-
jünk nagyobb közösségbe. A leglénye-
gesebb, hogy megőrizzük hidegvérün-
ket, legyünk egymással továbbra is u-
gyanolyan kedvesek és elfogadóak mint 
eddig is voltunk!
Bordány Nagyközség O� nkormányzata 
figyelembe véve a Kormány intézkedé-
seit mindent megtesz annak érdekében, 
hogy védve közösségünk érdekeit és 
egészségét minimalizálja a kockázato-
kat. Folyamatosan kövessék nyomon 
településünk információs csatornáit!

Bezárt	a	sportcsarnok	
és	a	helyi	piac
Március 16-tól határozatlan időre be-
zárta kapuit a Bordányi Sportcsarnok is. 
Az intézményben működő valamennyi 
sport szolgáltatást szüneteltetik. Ebbe 
beletartoznak az egyéni és csoportos 
foglalkozások, a civil szervezetek, helyi 
közösségek és baráti csoportok által 
szervezett edzések, programok is.
Egyúttal felfüggesztésre került a helyi 
piac működése is határozatlan időre.
A cél, hogy ezzel is hozzájáruljunk a 
járvány terjedésének mérsékléséhez.
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Tájékoztatás	a	szórakozó-	
és	vendéglátó	egységeket	
valamint	a	boltokat	érintő	
korlátozásokról
2020. március 17. napján lépett hatályba az élet-	és	
vagyonbiztonságot	veszélyeztető	tömeges	megbete-
gedést	okozó	humánjárvány	megelőzése,	 illetve	kö-
vetkezményeinek	elhárítása,	a	magyar	állampolgá-
rok	egészségének	és	életének	megóvása	érdekében	el-
rendelt	veszélyhelyzet	során	teendő	intézkedésekről 
szóló 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet, amely a 
szolgáltató egységekre az alábbi szabályokat hatá-
rozza meg:
 1. Vendéglátó üzletben 15:00 óra után 06:00 óráig 
az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkod-
ni. Ez alól mentességet jelent az élelmiszer elvitelre 
történő megrendelése és átvétele, annak megfizeté-
se időtartamára.
 2. A rendszeres zenés, táncos rendezvények hely-
szı́nén tartózkodni tilos. Rendezvény helyszı́nén 
tartózkodni tilos. (Nem minősül rendezvénynek a 
vallási közösség szertartása, továbbá a polgári há-
zasságkötés és a temetés. Sportrendezvény nézők 
nélkül zárt körülmények között tartható meg.
 3. Tilos a látogatása az előadóművészet vala-
mennyi ágának fellépése céljából megtartott ese-
ménynek, az ott foglalkoztatottak kivételével.
 4. Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai termé-
keket, a háztartási tisztıt́ószert, a vegyi árut és a 
higiéniai papıŕtermékeket árusıt́ó üzlet, továbbá a 
gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalma-
zó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohány-
bolt kivételével 15:00 óra után 06:00 óráig az ott 
foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

A Kormány rendelet rendelkezik arról, hogy a fenti 
pontok megsértése szabálysértés, mely esetén a rend-
őrség által pénzbírság szabható ki.

Napló	helyett	hírek
Kedves Olvasóink! A rendkıv́üli helyzetre való te-
kintettel a Bordányi Napló határozatlan ideig nem 
jelenik meg, a gyorsabb és minél pontosabb tájékoz-
tatás érdekében az elkövetkező időszakban csak a 
Bordányi Hıŕeket juttatjuk el a háztartásokba.
A legfrissebb hıŕek, információk mindig települé-
sünk honlapján (https://www.bordany.com), vala-
mint a Bordány - a Homokhátság Szıv́e elnevezésű 
facebook közösségi oldalán jelennek meg (https:// 
www.facebook.com/bordanycity/).
Javasoljuk, hogy facebook oldalunkat kedveljék, il-
letve kövessék is be.

Felhívás	a	hetvenedik	életévet	
betöltött	bordányi	személyek	
részére
A Kormány a 46/2020.(III.16.) számú rendeletében arra 
kéri a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy lakó-
helyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el!
Időseink védelme érdekében kérjük, hogy azok a 70. é-
letévet betöltött bordányi lakosok, akiknek családjuk 
vagy környezetük nem tud a hétköznapokban segıt́-
séget nyújtani (pl.: étkeztetés, bevásárlás, gyógyszer 
felıŕatás és kiváltás, ivóvıź szállıt́ ás, gázpalackcsere, 
postai ügyintézés, vagy más jellegű segıt́ségnyújtás), 
jelezzék azt az alábbi elérhetőségek valamelyikén, 
hogy segıt́hessünk! 
Bordány Nagyközség O� nkormányzata: 
Telefon: 62/588-510; e-mail: bordany@bordany.hu
Integrált Szociális és Egészségügyi Központ 
Telefon: 62/588-090; e-mail: iszek@bordany.hu
Kérjük továbbá a lakosságot, hogy akinek tudomása 
van olyan személyről, akinek segıt́ségre lenne szüksé-
ge, jelezze azt elérhetőségeink bármelyikén!

Nem	üzemel	a	bordányi	
hulladékudvar	sem
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. 
március 16. napjával határozatlan időre kilenc telepü-
lésen, köztük Bordányban is felfüggeszti a hulladékud-
var üzemeltetését. Az esetleges kellemetlenségekért 
elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük! Ezúton 
hıv́juk fel a figyelmet, a zárt hulladékudvarok előtt, va-
lamint a hulladékgyűjtő szigeteken a gyűjtőedények 
mellett a közterületen elhelyezett hulladék illegális 
hulladékelhelyezésnek minősül! Figyelem! A gyűjtő-
szigetekről, illetve az ingatlanok előtti hulladékszállı-́
tást ez az intézkedés nem érinti.

Az	FBH-NP	irodában	szünetel	
a	személyes	ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk U� gyfeleinket, hogy a koronavıŕus jár-
vány megelőzése és minimalizálása érdekében 2020. 
március 16. napjától (hétfő) minden ügyfélszolgálati 
irodánkban és U� gyfélkapcsolati pontunkon határoza-
tlan időre szünetel az ügyfélfogadás! Kérjük, ügyinté-
zésére az elektronikus vagy telefonos elérhetősége-
inket szıv́eskedjenek választani! Elérhetőségeink:
Postacıḿ: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz
Tel.: + 36-79/524-821
E-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Honlap: www.fbhnpkft.hu
Megértésüket köszönjük! 

FBH-NP	Közszolgáltató	Nonprofit	Kft.
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Bordányi Hírek | 4           

Ha	teheted	maradj	
otthon!
Egyébként ha holnaptól mindenki otthon maradna, 
(de tényleg, nem érintkezne senkivel, csak akivel egy 
háztartásban lakik) akkor holnap/holnapután lenne 
az a nap, amikor valaki utoljára megkapta a fertőzést.
Majd kb. egy hónap múlva az utolsó ember is túl lenne 
a betegségen, a világ meg elkezdhetne gondolkodni 
azon, hogy hogyan tovább. Elmehetnénk már egy-egy 
rendezvényre, kinyitnának a boltok. De csakis akkor, 
ha holnaptól mindenki otthon maradna, még az is, aki 
úgy érzi, hogy fiatal és ha megkapja a fertőzést, akkor 
is maximum majd kiheveri.
Mert ez hiába igaz, hogy te kihevered, egészen addig, 
mıǵ el nem zárod magad, tovább adhatod. Ezzel egy 
hosszú sor végén pedig hozzájárulhatsz valakinek 
vagy valakiknek a halálához. Ne azért maradj otthon, 
mert félsz a betegségtől, hanem mert nem akarsz 
ennek a láncnak az eleme lenni, aminek a végén valaki 
meghal. Kı́nában sem magától csökkent a betegek 
száma, hanem attól, hogy a gócpontokat bezárták.
De mi lenne, ha gondolkoznánk; hogy most rövid ideig 
igaz, nagyon rossz, de még az is jobb, mint ha hosszabb 
ideig áll fenn a jelenlegi rossz állapot.
Ne gondold, hogy a megoldás kıv́ül van. Ne várj külső 
utasıt́ásra, tiltásra!
Ha teheted, maradj otthon, viselkedj úgy, mint aki egy 
közösségben él, amiért felelős! (forrás:facebook.com)

MARADJ
OTTHON!

Hogyan	lehet	
védekezni	az	ellen,	
hogy	elkapjuk	a	
fertőzést?
Ami a legfontosabb, ha lehet, maradjon otthon! 
Mosson alaposan kezet szappannal, és használjon 
legalább 60 százalékos alkoholtartalmú kézfertőt-
lenı́tőt munkahelyre, vagy hazaérkezés után, 
tömegközlekedés után, ételkészıt́és előtt, étkezés 
előtt és a WC használata után. Ha köhög vagy tüsz-
szent, használjon papı́r zsebkendőt, és azonnal 
dobja ki a szemetesbe, majd mosson/fertőtlenıt́sen 
kezet! Ha nincs zsebkendője, ne a kezébe, hanem a 
könyökhajlatába tüsszentsen. U� dvözléskor egy 
időre szokjon le a kézfogásról. Az egyik legfonto-
sabb tanács: a kezével ne nyúljon a szájába, a sze-
mébe, az orrába vagy az arcához, még ha nehéz is 
ez. Kerülje a zsúfolt tömegközlekedési eszközöket, 
és az olyan helyeket, ahol sok ember van egymás-
hoz közel. Felmosáshoz, takarıt́áshoz is használjon 
fertőtlenı́tő tisztı́tószert. Szellőztessen gyakran. 
Kerülje az érintkezést a lázas betegekkel. Ha csak 
módja van rá vásárláskor használjon érintős bank-
kártyát, vásárlásból hazaérkezve pedig azonnal 
mosson kezet!

Tisztítsuk	meg	
rendszeresen	a	mobil-
telefonunkat	is!
Egy átlagos napon a bevásárlókocsitól kezdve a 
kilincsekig rengeteg olyan felületet érintünk meg, 
melyeken vı́rusok vagy baktériumok tanyázhat-
nak, majd mintha mi sem történt volna, a mobil-
unkhoz nyúlunk, sőt gondolkodás nélkül az ar-
cunkhoz is emeljük. Ezzel pedig a gyakori kézmo-
sás ellenére is megnövelhetjük a fertőzések kocká-
zatát. A telefon fertőtlenıt́ése tehát sarkalatos pont 
lehet a védekezés szempontjából, de nem mindegy, 
hogy mivel végezzük, mert ha nem megfelelő esz-
közt választunk, könnyen kárt tehetünk a készülék-
ben. A következőkben végigvesszük, hogy mi az, 
ami alkalmas a célra.
Hacsak nem valamilyen speciális szennyeződésről 
van szó, akkor egy enyhén benedvesıt́ett mikro-
szálas törlőkendőt használj. Amennyiben nem vagy 
elégedett az eredménnyel, vagy fertőtlenıt́eni is 
szeretnéd a felületet, ugyanezt a módszert követve 
ess neki szappanos vıźzel is. Csak ügyelj rá, hogy a 

kendő valóban csak enyhén legyen nedves, és a fo-
lyadék ne jusson be a készülék nyıĺásaiba. A végén 
töröld szárazra.
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