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Bordány Nagyközség O� nkormányzata saját költségvetési forrás felhasználásával megkezdte a közterületek fer-
tőtlenıt́ését. A munkálatok célja, hogy Bordány közterületei a vıŕus járvány ellenére továbbra is tiszták és bizton-
ságosak legyenek. Elsőként a leggyakrabban használt közterületeket és a nagyforgalmú létesıt́mények környékét 
fertőtlenıt́ették le. Ig� y az orvosi rendelők, a gyógy-
szertár, a posta, az ABC-k, az étterem, a polgár-
mesteri hivatal, a buszmegállók és a játszótér fer-
tőtlenıt́ő szerrel történő permetezése valósult 
meg. A kora esti órákban összesen közel ötszáz 
négyzetméternyi felület tisztıt́ására került sor.
"A	munkálatokat	kedden	a	késő	délutáni	és	a	kora	
esti	órákban	végeztük	el.	Igyekeztünk	olyan	hatá-
sos,	 de	 környezetbarát	 technológiát	 alkalmazni	
amely	 hatékony,	 de	 emberre	 és	 az	 állatokra	
ártalmatlan,	 továbbá	 a	 közterületi	 fákban,	 pa-
dokban	és	egyéb	eszközökben	kárt	nem	okoz.	Ter-
mészetesen	 a	 következő	 napokban	 és	 hetekben	
szükség	esetén	többször	is	megfogjuk	ismételni	a	
munkát.	A	legfontosabb	most	a	járvány	terjedésé-
nek	lassítása,	ezért	a	bordányi	családok	egészsége	
érdekében	 önkormányzatunk	 és	 intézményeink	
munkatársai	minden	területen	igyekeznek	maximálisan	helytállni	és	segíteni" - mondta el Kiss-Patik Péter alpol-
gármester. A település önkormányzata amellett, hogy folyamatosan végzi a járványügyi helyzetben előıŕt fela-
datait, már felkészült a következő hetekben várható nehezebb időszakra is. Elkerülhetetlen, hogy a vıŕusfertőzés 
a Homokhátság szıv́ében is megjelenjen, éppen ezért már beszerzésre kerültek szájmaszkok, egyszerhasználatos 
gumikesztyűk a dolgozók és a védekezési munkálatokba, valamint a lakosság ellátásába bekapcsolódó önkén-
tesek számára. A közterületi fertőtlenıt́őszerből tizennyolcezer négyzetméterre elegendő áll rendelkezésre, ami 
azt jelenti, hogy a jelenlegi mennyiséggel közel negyvenszer lehet megismételni a közterületek tisztıt́ását.

Bordány	közterületein	megkezdődött
a	fertőtlenítés

Bordányban szombaton mezőőrök és polgárőrök segıt́ik a közlekedést a település központjában. A Húsvét előtti 
nagybevásárlásokon már bizonyára sokan túl vannak, azonban várhatóan a friss kalács, kenyér miatt a szoká-
sosnál is lényegesen nagyobb forgalom vár a helyi élelmiszer boltokra is. Ez annál inkább valószıńű, mert Nagy-

péntek 2017 óta munkaszüneti nap, tehát április 10-én, pénte-
ken az üzletek – az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak is – zár-
va lesznek. A húsvéti ünnep április 12. vasárnap és április 13. 
hétfő – ekkor szintén minden bolt zárva tart. A veszélyhelyzet 
miatt az élelmiszerboltokat, drogériákat, patikákat 9 és 12 óra 
között kizárólag a 65 év felettiek látogathatják. Mindezek tükré-
ben, nagy valószıńűséggel tömeg várható az élelmiszerüzletek-
ben április 11-én, szombaton a reggeli órákban.
A mezőőrség és a polgárőrség szombaton reggel a település köz-
pontjában segıt́i majd a közlekedőket a parkolásban, illetve ab-

Szombaton	mezőőrök,	polgárőrök
segítik	a	faluközpontban	közlekedőket



ban is segıt́ik majd a boltokat, hogy a vevők betartsák a veszélyhely-
zet miatt kiadott szabályokat. A legfontosabb vásárlói magatartás, 
hogy legyenek türelmesek és megértőek a kialakult helyzetben az 
eladók és a többi vásárló felé! Amennyiben lehetséges fizessenek 
bankkártyával, ezzel is csökkentve a készpénzes forgalom általi fer-
tőzés lehetőségét! E� rkezzenek egyedül vásárolni! Tartsanak mini-
mum 1,5 méteres távolságot embertársaiktól. Tervezzék meg tuda-
tosan a bevásárlását, listával érkezzenek, csak a valóban szükséges 
termékeket és mennyiséget vásárolják meg! Aki teheti viseljen száj-
maszkot, kesztyűt. Kérjük kedves olvasóinkat, figyeljenek a boltok-
ban kihelyezett egyedi felhıv́ásokra, szabályokra is!

A Koronavıŕus betegség (COVID-19) miatti járványügyi intézkedé-
sek részeként az óvoda működése március 23-tól nem a megszo-
kott kerékvágásban történik. Intézményünkben jelenleg nincsenek 
gyermekek.
Az új helyzetben igyekeztünk jól hasznosıt́ani a hirtelen megnöve-
kedett szabad kapacitásunkat. Mıǵ a dajka nénik folyamatosan ta-
karıt́anak és fertőtlenıt́enek, a konyhánk pedig hat gyermek részé-
re ebédet főz, amit a szülők elszállıt́anak, addig az óvodapedagógu-
sok és kisgyermeknevelők felkészültek a home office munkavég-
zésre, az Oktatási Hivatal módszertani ajánlásában megfogalma-
zottak alapján: „A	gyermekközpontú	óvodai	nevelés	lehetővé	teszi	és	
segíti	a	gyermeki	személyiség	kibontakozását,	melyben	az	óvodape-
dagógus	személyisége	meghatározó.	Egy	olyan	helyzetben,	amikor	
az	óvodapedagógusnak	nincs	 lehetősége	közvetlen	személyes	kap-
csolatot	fenntartani	a	gyermekekkel,	más	együttműködési	formában	
érvényesítheti	a	nevelésben	az	intervenciós	gyakorlatot,	azaz	a	segít-
ségnyújtás	gyermekhez,	családhoz	illesztett	megoldásait.	Az	óvoda-
pedagógusok	a	szülők	számára,	a	gyermek	személyiségét,	érdeklődé-
sét	és	egyéni	képességeit	ismerve	ajánlhatnak	olyan	játékos	tevékeny-
ségformákat,	élményszerzési	lehetőségeket,	amelyeket	a	szülők	gyer-
mekükkel	együtt	otthonaikban	is	megvalósíthatnak.	Ezért	kérjük,	hogy	
az	infokommunikációs	eszközök	használatával	online	nyújtsanak	se-
gítséget	és	támogatást	a	szülők	részére.”
Az új helyzethez alkalmazkodva az első feladatunk az volt, hogy az 
intézmény pedagógusaival közösen meghatároztuk azokat az irány-
vonalakat, amely szerint meg tudjuk szervezni az online nevelést.
A bölcsődei és az óvodai csoportokban már korábban is működtek 
zárt Facebook csoportok, hogy az információk minél hamarabb cél-
ba érjenek. Most is ezeken a csatornákon keresztül jutnak el az aján-
lások a szülőkhöz. A pedagógusok megtervezik a témaheteket, amik 
igazodnak az évszakokhoz és az ünnepekhez, azokat lebontják egy-
egy területre: játék; mozgás; ének-zene, énekes játék; verselés, me-
sélés; rajzolás, mintázás, kézimunka; a külső világ tevékeny megis-
merése. Ezekhez a területekhez csatolnak kisebb feladatokat, ötle-
teket, linkeket, amiket a szülők is könnyedén meg tudnak valósıt́a-
ni otthon a gyermekeikkel. Képekkel, zenei anyagokkal, videókkal 
segıt́ik a mozgásos tevékenységek, játékok megvalósıt́ását.
A közelgő húsvéti ünnep alkalmával kreatıv́ csomagokat állıt́ottak 
össze a csoportok dolgozói, amit most az otthonukban, együtt tud-
nak elkészıt́eni a családok. A visszajelzések a szülők és gyermekek 
részéről pozitıv́ak, ami nagy örömmel tölti el nevelőtestületünk tag-
jait, hiszen mindannyiunknak nagyon hiányoznak a kicsikéink. A 

napok telnek, az online óvoda és bölcsőde 
reményeink szerint átmenetileg működik 
csak, hiszen intézményünk életében a má-
jus az egyik leghangsúlyosabb hónap.
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Működik	a	digitális	ovi	

Beiratkozás	menete
az	oviba	és	bölcsibe

Anyák napja, gyermeknap, tanévzárók, 
nagycsoportosok búcsúztatása és a várva 
várt pizsama parti még előttünk áll. Bıźunk 
benne, hogy hamarosan túljutva a mostani 
nehézségeken, együtt készülhetünk közös 
programjainkra, még akkor is, ha a szüksé-
ges óvintézkedések miatt, ezek esetleg 
csak később kerülhetnek megrendezésre.
Addig, hogy hasznosan töltsük a várakozá-
si időt, lefestjük az óvoda és bölcsőde kö-
rüli kerıt́ést. U� nneplőbe öltöztetjük az in-
tézményünket, arra a napra, amikor bizton-
ságosan újra birtokba vehetjük. Addig is 
nagyon vigyázzunk egymásra és magunk-
ra. 		Lázárné	Borbola	Márta	intézményvezető

					

A veszélyhelyzet miatt a megszokottól el-
térő az óvodai felvétel rendje. Nincs teen-
dője annak, aki a körzetes óvodába, azaz 
településünkön a bordányi Apraja-Falva 
O� voda és Bölcsőde intézménybe szeretné 
ıŕatni a gyermekét.
Azoknak a szülőknek, akik gyermeküket a 
lakcıḿ szerint körzetes óvodába szeretnék 
beıŕatni, tehát semmi tennivalójuk nincs, 
mert az óvoda április 21-ig hivatalból fel-
veszi a felvételi körzetébe tartozó vala-
mennyi olyan gyermeket, akik vonatkozá-
sában nem érkezett hozzá jelzés arról, 
hogy másik óvoda felvette volna őket. A 
gyermeket bejelenti a KIR-be, valamint ıŕás-
ban értesıt́i a szülőt. A beiratkozáshoz szük-
séges iratok bemutatására a gyermek első 
óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
A nem körzetes (tehát esetünkben a nem 
bordányi) óvodába április 2-20. között 
lehet jelentkezni – akár elektronikus úton is.
Részletek településünk honlapján:
http://bordany.com/index.php/notices/o
vodai-es-bolcsodei-beiratkozas/



A járványügyi helyzetre való tekintettel a Húsvéti 
Szent Háromnapot sem tudjuk együtt ünnepelni, 
csodálatos liturgiáját közösen átélni. A templom 
azonban nyitva áll az imádkozni vágyók előtt: 
Nagypénteken déltől este 6-ig, Nagyszombaton reg-
gel 8-tól este 6-ig, Húsvétvasárnap pedig reggel 8-
tól délután 3-ig. Egyéni imádságra, elcsendesedés-
re és a Szent Sıŕ látogatására nyıĺik lehetőség.
A Szent Háromnap liturgiáit mindenki otthonában, 
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A	Húsvéti	Szent	Háromnap	ünnepe
tevékenyen bekapcsolódva a televıźió vagy rádióközvetıt́és-
be tudja végigimádkozni. A családban végzett közös imád-
ság, Szentıŕásolvasás legyen része ünneplésünknek! Ig� y bár 
egymástól távol ünnepelve, az imádság révén mégis közel ke-
rülhetünk Istenhez és egymáshoz is.
Az ünnepi liturgiák követésének lehetőségei a közmédia csa-
tornáin: A� prilis 9-én, nagycsütörtökön szentmisét közvetı-́
tenek 10 órától a Duna TV-n a győri Nagyboldogasszony-
bazilikából. A� prilis 10-én, a Duna World csatornán 21.10-

Készül	a	nagyközség	2024-ig	szóló
gazdasági	programja
Az önkormányzati választásokat követően az újonnan megvá-
lasztott képviselő-testületnek hosszú távú fejlesztési elképze-
léseit a jogszabályoknak megfelelően gazdasági programban 
kell rögzıt́enie. Minden gazdasági program vagy fejlesztési terv 
a képviselő-testület megbıźatásának időtartamára vagy eset-
legesen az azt meghaladó időszakra szól, tehát a bordányi kép-
viselőknek egy legalább 2024-ig szóló programot kell elfogad-
niuk. Ez a program helyi szinten határozza meg mindazokat a 
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat 
költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, 
környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével 
a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosıt́ását, szıń-
vonalának javıt́ását szolgálják. Mivel a törvény szerint a gaz-
dasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő 
hat hónapon belül el kell, hogy fogadja, a bordányi elképzelése-

ket is legkésőbb április 20-ig kell tárgyal-
ni, és elfogadni. “Az	új	gazdasági	program	
teljes	egészében	a	korábbira	épül,	annak	
felülvizsgálata,	folytatása	lesz.” – mondta 
el Tanács Gábor polgármester. “A	straté-
giai	 célok	 nem	 változtak,	 eredetileg	 úgy	
tervezték	 a	 képviselő-testület	 tagjaival,	
hogy	finomhangolásokra	kerül	sor” – tud-
tuk meg a településvezetőtől.
A legnagyobb bizonytalanságot a korona-
vıŕus járvány miatti kialakult gazdasági 
helyzet okozza. Egyre jobban úgy tűnik, 
hogy a településeknek még nagyobb hang-
súlyt kell majd helyezniük az önellátásra, 
a belső piacok erősıt́ésére, illetve a mező-
gazdaságban megtermelt zöldség és gyü-
mölcs feldolgozására.

„A	koronavírus	járvány	elleni	eredményes	fellépés	érdekében	szükséges	védekezés	miatt	átcsoportosításra	van	szükség	
a	költségvetésben.	A	kormány	létrehozta	a	járvány	elleni	védekezést	célzó	és	a	gazdaságvédelmi	alapot”	– jelentette 
be a szombati kormányinfón Gulyás Gergely kancellá-
riaminiszter. Közös teherviselésre kötelezik a politikai 
pártokat, a multinacionális kereskedelmi láncokat, a 
bankokat és az önkormányzatokat is. Az önkormány-
zatoknak a gépjárműadó-bevételüket kell betenniük a 
járvány elleni védekezésre létrehozott alapba, ami a mi-
niszter szerint 34 milliárd forintot jelent összességében.
A bordányi költségvetésben a gépjárműadó soron az idei évre 28 millió 750 ezer forint bevételt terveztek, ebből 
most is mint a korábbi  években tovább kell utalni az államnak az adó 60%-át, ez esetben 17 millió 250 ezer forin-
tot. A mostani bejelentés szerint a fennmaradó 40%-ot is át kell majd adnia az önkormányzatnak, a pénz a járvány 
elleni védekezésre létrehozott alapba kerül. Ez azt jelenti, hogy a bordányiak által befizetett közel harminc millió 
forint adóból az eddig a településen maradt rész, azaz a 11,5 millió forint is a védekezésre fordıt́ódik majd. Tanács 
Gábor polgármester elmondta, hogy Bordányban a helyi adók túlnyomó része az intézmények működtetésére 
költődik, kiegészıt́ve az állami normatıv́ákat. Teljesen természetes, hogy a kormány döntését követően az önkor-
mányzatnak is felül kell vizsgálnia a falu költségvetését. A képviselő-testület mindent megtesz a költségek csök-
kentése és a költségvetés egyensúlyban tartása érdekében. Ezt úgy szeretnék megvalósıt́ani, hogy minden önkor-
mányzati feladat továbbra is magas szıńvonalon valósulhasson meg, és a racionalizálás ne járjon munkahelyek 
megszűnésével.  

Bordány	várhatóan	11,5	millió	forintot
fizet	be	a	védekezési	alapba



től a Via Crucis - Ferenc pápa keresztútjának közvetı-́
tése Rómából. A� prilis 12-én, Húsvétvasárnap A Duna 
TV-n római katolikus szentmisét közvetıt́enek 11 órá-
tól a Budapesti Bazilikából, majd 12 órától Ferenc pápa 
"Urbi et Orbi" áldását Rómából. A Nagyheti és Húsvéti 
szentmisék és liturgiák közvetıt́ésének további lehető-
ségeit és a közvetıt́ett szentmiséken való részvétel 
etikettjét a https://www.magyarkurir.hu/hirek/nagy 
heti-es-husveti-elo-liturgiakozvetitesekosszegyujtottuk-
lehetosegeket cıḿen és plébániánk facebook-oldalán ta-
lálhatják. A Magyar Katolikus Egyház hivatalos honlap-
ján is találhatunk segédanyagokat, imádságokat, me-
lyek segıt́enek abban, hogy lélekben is készülhessünk 
Urunk feltámadásának ünnepére: https://katolikus.hu/
Krisztus feltámadása adjon erőt mindannyiunknak!

Szünetel	a	zöldhulladék	
szállítás
Tisztelt U� gyfeleink! Ismételten felhıv́juk a lakosság fi-
gyelmét, hogy a kialakult veszélyhelyzet miatt a Négy-
forrás Nonprofit Kft. szünetelteti a zöldhulladék gyűj-
tését és szállıt́ását Bordány, Forráskút, U� llés valamint 
Zsombó településen. Kérjük a fentiek szıv́es tudomásul-
vételét!

Amennyiben ismételten lehetőség lesz a zöldhulladék 
gyűjtésére tájékoztatni fogjuk O� nöket.
Megértésüket és segıt́ő együttműködésüket köszönjük! 
Szolgáltatásunkkal kapcsolatban érdeklődni Oláhné 
Bodor Magdolnától a 20/328-6134-es telefonszámon, 
vagy a forraskut.ugyfelszolgalat@fbhnpkft.hu e-mail cı-́
men lehet.                    	Kapás	Judit	ügyvezető

Házhoz	megy	a	piac:
Egyre több vállalkozó, bolttulajdonos csatlakozik “A pi-
ac házhoz megy” kezdeményezéshez. A jelenlegi kıńá-
lat:

Mezőgazdasági gépalkatrész házhozszállıt́ását válla-
lom névre szóló számlával az U� llési Habi mezőgazda-
sági gépalkatrész szaküzletből bordányiaknak.
Rendelést az ulles@habi.hu e-mail cıḿre, vagy telefo-
non 30/903-6721 számon lehet leadni nyitvatartási 

idő alatt. Hétköznap 07.00-15.00, szombat 08.00-
12.00 között. Nincs szállıt́ási költség! Vér Zsolt

Bellarosa és Balatoni rózsa fajtájú burgonya eladó 15 
kg-os zsákos kiszerelésben. 200 Ft/kg.
Telefonszám: 30/642-8418

A bordányi Margaréta Virágüzlet csütörtökön (2020. 
04.09.) 9-13 óráig, szombaton (2020.04.11.) pedig 8-
12 óráig tart NYITVA! Juhászné Vass Mónika
Telefonszám: 30/276-8791

E� tkezési burgonya, Desiree, 15 kg-os kiszerelésben 
Bordányban eladó. A� r 3.000 Ft/zsák (200 Ft/kg).
E� rdeklődni: 30/208-5744

Frissen szedett újhagyma eladó bordányi gazdaságból 
100 Ft/csomó áron. 
E� rdeklődni: 30/264-8857 

Rendelést felveszünk üzenetben, a bertaandrea828@ 
gmail.com e-mail cıḿen, a 30/382-2818-as telefon-
számon és 15 óra után házhoz visszük. Bordány terü-
letén ingyenes, de szıv́esen elvisszük máshova is 500 
Ft-ért vagy 3000 Ft feletti vásárlás esetén ingyen.
Keress bizalommal: Tuti gyümi csapata
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Elvétve	felhős

04.25. HKedd A
Paradicsom-
leves B

Sertéspörkölt	tarhonyával,	
káposztasaláta

Hortobágyi	göngyölt	hús	
csirkemellből	barackos	rizzselB

C

Szerda
A

BB
04.25. HCsütörtök A

Gyümölcs-
leves B

Roston	csirkemell	zöldséges	rizzsel,	
sajtmártás

Csevap	pirított	burgonyával,	majo-
nézes	lilahagymás	káposztasalátaB

A
A1

1

1

04.25. HHétfő

A

Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	

Csontleves	
cérnácska	
tésztával

Tökfőzelék	rántott	bordával

Pacal	sós	burgonyával,	
csemegeuborka

Eladó Tanyasi tyúktojás 40 Ft/db, Bala-
toni rózsa étkezési talló burgonya 200 
Ft/kg. Tel: 30/995-5258

Kellemes	Ünnep
eket!

Napos Elvétve	zápor

Napos Elvétve	felhős

1Babgulyás	füs-
tölt	tarjával BB

A 	Ízes	gombóc

Sajtos	tejfölös	metélt

Napos
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