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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Szociális központunk munkatársai
segítik a mindennapokat
A COVID-19 pandé mia egy ú j, ideiglenesen 2019-nCoV elnevezé sű , humá n koronavıŕus-fertő zé s miatt kitö rt vilá gjá rvá ny, amely má rcius 4-é n é rte el Magyarorszá got. A já rvá ny kezdetekor kihirdetett veszé lyhelyzettel kü lö nleges jogrend, é s szá mos ó vinté zkedé s is é letbe lé pett hazá nkban. Az első magyar beteg, - aki meghalt a betegsé gben má rcius 15-é n- egy 75 é ves
fé rfi volt. Nemré giben egy 38 é ves
fiatalember szomorú halá lá ró l is
tudó sıt́ott a magyar mé dia.
Bordá nyban szerencsé re mé g nem
volt koronavıŕusos beteg, é s hogy
ez ıǵy is maradhasson telepü lé sü nkö n is szá mos inté zkedé s szü letett. A vé dekezé s mellett kiemelten fontos az idő sek, betegek ellá tá sa. A legnagyobb feladatot most
a szociá lis á gazatban dolgozó kollé gá ink vé gzik, akik a veszé lyhelyzet kihirdeté sé t kö vető en tová bbra is nap mint nap ellá tjá k feladatukat. Az Integrá lt Szociá lis é s
Egé szsé gü gyi Kö zpont munkatá rsainak kiemelt szerepe van a bordá nyban é lő idő sek ellá tá sá ban, első sorban a
szociá lis é tkezteté sben, a há zi segıt́sé gnyú jtá sban, tová bbá a tanyagondnoki szolgá lat é s a tá mogató szolgá lat
mű kö dé sé ben.
Naponta jelenleg 124 fő nek viszik ki az ebé det, egy á tlagos napon 45-50 fő nek oldjá k meg a bevá sá rlá st vagy a
gyó gyszerek kivá ltá sá t. A tanyagondnoki szolgá lat autó i egy nap alatt kö zel 180 kilomé ter utat já rnak be, hogy
minden, a falut kö rü lö lelő dű lő kben é lő hö z eljussanak, valamilyen mó don segıt́eni tudjanak.
Szerencsé re az idő sek kö zü l egyre tö bben maradnak otthon, é s ké rnek segıt́sé get, valamilyen tá mogatá st. Ha On
idő s, vagy beteg é s segıt́sé gre szorul, vagy a kö rnyezeté ben, szomszé dsá gá ban tud olyanró l, akinek gondoskodá sra van szü ksé ge, ké rjü k jelezze azt az 588-090-es telefonszá mon.
Mivel az ö nkormá nyzat, illetve az inté zmé nyek kapacitá sai vé gesek, ö rö mmel veszü nk mindenfé le segıt́sé get is.
Ha On vá llalná , hogy segıt́sé get nyú jt a mindennapi ellá tá sban, vagy aká r veszé lyhelyzet idejé n, ké rjü k jelezze azt
az alá bbi ű rlapon, hogy fel tudjuk venni Onnel a kapcsolatot. https://forms.gle/HEdYXkBjVzanys8n7

Folyamatosan lehet regisztrálni helyi
önkéntes feladatok elvégzésére
A koronavıŕus-betegsé g (COVID–19) szerencsé re mé g nincs jelen a telepü lé sü nkö n, de a nemzetkö zi helyzetet
lá tva fé lő , hogy mi sem tudjuk majd elkerü lni a vıŕust é s egyszer csak megjelenik a betegsé g Bordá nyban is. Bı-́
zunk abban, hogy miné l tö bben veszik komolyan a figyelmezteté seket, é s vigyá zva magukra, valamint egymá sra
sikerü l megakadá lyozni a kó r terjedé sé t, a faluba való bejutá sá t. Talá n sosem lesz szü ksé g komolyabb inté zkedé sekre, ıǵy aká r arra, hogy az ö nkormá nyzati inté zmé nyek dolgozó it má s, veszé lyhelyzettel kapcsolatos feladatokra kelljen á tcsoportosıt́ani, vagy esetlegesen a helyi polgá ri vé delmet mozgó sıt́ani, de az ö nkormá nyzatnak a legrosszabb eshető sé gekre is fel kell ké szü lnie.
Taná cs Gá bor polgá rmester arró l tá jé koztatta szerkesztő sé gü nket, hogy nagyon há lá s az ö nkormá nyzati dolgo-

zó knak, amié rt az ö nkormá nyzat valamennyi inté zmé nye precıźen
vé gzi napi feladatá t, teljesıt́eni tudjá k a veszé lyhelyzet miatti plusz
feladatokat is, noha az sokszor tú ló rá val já r. Az egé szsé gü gyi é s szociá lis ellá tá s a szakembereknek kö szö nhető en tová bbra is zavartalanul biztosıt́va van. Az ü zletekben folyamatosan azon dolgoznak,
hogy a felvá sá rlá si hullá m ellené re is miné l nagyobb vá laszté kkal
vá rjá k a vá sá rló kat. Jó lá tni, hogy a fokozott igé nyek ellené re minden szolgá ltatá s a megszokott szın
́ vonalon é rhető el a faluban, mindenki tü relmes, kedves a má sikkal. Kö szö net é rte!
Bordá nyra mindig is jellemző volt az ö sszefogá s, é s most a kormá ny á ltal kihirdetett veszé lyhelyzet első napja ó ta is sok szé p pé ldá já t lá thatjuk telepü lé sü nkö n az ö sszefogá snak, az egymá st segı-́
té snek.
A polgá rmester elmondta, hogy amennyiben a veszé lyhelyzet sorá n té nylegesen is megjelenik a baj - azaz esetlegesen tö bb vıŕussal
fertő zö tt beteget talá lnak a falu hatá rain belü l -, minden bizonnyal
sokkal feszü ltebb lesz a helyzet, a sokasodó feladatok ellá tá sa sorá n elő fordulhat, hogy az ö nkormá nyzati inté zmé nyek dolgozó i, é s
a polgá ri vé delem helyi csapata mellett ö nké nteseket is be kell vonni egyes tevé kenysé gekbe. Ebben az esetben minden tová bbi segıt́ő
é s ü gyes ké zre szü ksé g lesz. Azt, hogy ki miben tudna segıt́eni jó
má r most elő re lá tni. Tehá t kimondottan az ö nké ntes segıt́ő k felté rké pezé se cé ljá bó l ké szü l egy adatbá zis, ahová a bordá nyiak kö telezettsé g né lkü l folyamatosan tudnak regisztrá lni. A jelentkezé si lap
mé g csak az ö nkormá nyzat honlapjá n vá lt elé rhető vé , é s má ris heten regisztrá ltak. A honlap mellett a kö zö ssé gi oldalakon, illetve a
helyi ú jsá gban is megjelenik majd a felhıv́á s. Itt olyan feladatokra
lehet jelentkezni, mint pé ldá ul a bevá sá rlá s, é telkihordá s, é telhordó k mosogatá sa, de keresnek ö nké ntes gé pjá rmű vezető t, vagy olyan
szemé lyeket is, akik kü lö nbö ző fertő tlenıt́é si feladatokat lá tná nak
el, esetleg akik ideiglenesen befogadná nak há ziá llatot.
Amennyiben valahol hiá ny lesz emberbő l, szü ksé g lesz kü lső sö k
bevoná sá ra, az ö nkormá nyzat a jelentkezé sek alapjá n kö zvetlenü l
é s azonnal meg tudja keresni azokat, akik vá llalkoznak az adott feladatra, szıv́esen ö nké nteskednek. Ké rjü k a gyors kapcsolatfelvé tel
é rdeké ben első sorban telefonszá mukat adjá k meg kontaktké nt.
Jelentkezni a https://forms.gle/icWe56aVkdTrFCBG7 oldal adatbá zisá ban lehet.

Ingyen hirdethet! Adjon
el háztól, szállítson ki a
vevőinek

A veszé lyhelyzet miatt nem nyit ú jra a Dó zsa té ri kispiac é s egyenlő re a termelő i piac sem a Kistemplomtanya té ren. A helyi termelő k
szá má ra tová bbra is a há ztó l é rté kesıt́é st, illetve a há zhozszá llıt́á ssal való eladá st javasolja az ö nkormá nyzat, anná l is inká bb, mert az
elmú lt napokban jelentő sen csö kkent a kö zterü leteken a forgalom,
a kijá rá si korlá tozá s é rvé nybelé pé sé t kö vető en egyre kevesebben
já rnak tö bbek kö zö tt vá sá rolni is.
A koronavıŕus já rvá ny miatt mind a Dó zsa té ren, mind a Kistemplomtanya té ren a korá bban meghirdetett helyi rendelkezé sek maradtak é rvé nyben, azaz tová bbra sem mű kö dik hivatalos piac. Ennek tö bb oka van. Egyré szt a já rvá ny miatt olyan plusz inté zkedé se-
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ket kellene bevezetni, amelyeket jelenleg
kapacitá shiá ny miatt nem tud megvaló sı-́
tani az ö nkormá nyzat. Má sré szt a piacon
korá bban is nagyon kevesen á rultak zö ldsé get vagy gyü mö lcsö t, sokkal jelentő sebb
volt a ruhá zati é s iparcikk é rté kesıt́é s.
A helyi termelő k szá má ra jó hıŕ viszont,
hogy az ö nkormá nyzat a kihirdetett veszé lyhelyzet ideje alatt nem ké r kö zterü let
haszná lati dıj́at azoktó l, akik sajá t portá juk

elé pakoljá k ki porté ká jukat. Ezé rt azt javasoljuk, ha bá rmilyen termé kü k van eladó
azt é rté kesıt́sé k a há ztó l. Ugyancsak megfontolandó , remek lehető sé g, hogy heti egyké t alkalommal elő re rendelé st kö vető en a
gazda há zhoz szá llıt́ja a termé nyeit a vevő knek. (Figyelem a kü lö nbö ző mű szaki cikket, haszná lati tá rgyakat á rusıt́ó knak tová bbra is engedé lyt kell ké rniü k é s kö zterü let haszná lati dıj́at kell fizetniü k!)
Mivel a faluban nem olyan nagyok a tá volsá gok, sokkal biztonsá gosabbnak tartjuk a
há ztó l való é rté kesıt́é st, mé g inká bb a há zhozszá llıt́á ssal tö rté nő é rté kesıt́é st, mint a
piacozá st. Igy egyszerre nem talá lkoznak
sokan egy adott terü leten, nem kell attó l
fé lni, hogy tú l kö zel kerü lnek egymá shoz a
vevő k. A telepü lé sre a piac miatt má shonnan nem é rkeznek eladó k, ıǵy a vıŕus terjedé sé nek akadá lyozá sa é rdeké ben tová bbra is alacsony lesz a kü lső kontaktok szá ma.
Az ö nkormá nyzat ingyenesen biztosıt́ hirdeté si lehető sé get minden bordá nyi gazdá nak, akik 100 karakterben tudjá k kö zzé tenni mijü k van eladó é s megadva telefonszá mukat azt aká r elő is rendelhetik tő lü k
a vá sá rló k. A hirdeté sek a telepü lé s honlapjá n, illetve a hetente megjelenő Bordá nyi
Hıŕekben lesznek elé rhető ek! A hirdeté seket a naplo@bordany.hu email cım
́ en, vagy
a 30/6216317 telefonszá mon tudjá k leadni. Az adatbá zisba az alá bbi weboldalon jelentkezhet:
https://forms.gle/icWe56aVkdTrFCBG7

Megérkezett a Sportcsarnok 546 négyzetméteres védőburkolata
A napokban é rkezett meg a Bordá nyi Sportcsarnok ú j 546 né gyzetmé teres vé dő burkolata, amely a teljes parketta terü let lefedé sé re alkalmas. Az elmú lt é vekben az iskolai ballagá sok, programok mellett tö bb telepü lé si rendezvé ny, jó té konysá gi bá l is
megrendezé sre kerü lt az é pü letben, de az ö nkormá nyzat szinté n korá bban hozott dö nté sé nek é rtelmé ben lakodalmat is tud-

nak rendezni itt a bordá nyi csalá dok. A tö bb, mint hat é ve beszerzett sző nyeg é s linó leum burkolat sajnos má r elé ggé elhaszná ló dott, rossz á llapotba kerü lt, ezé rt mindenké pp a megvaló sıt́andó feladatok kö zö tt szerepelt egy ú j vé delmi felü let beszerzé se. A ké pviselő -testü let tagjai mint, minden tervezett telepü lé si fejleszté s eseté ben most is fontosnak tartottá k, hogy a ter-

vezett beruhá zá s pá lyá zati program kereté ben való suljon meg, ıǵy volt ez ebben az
esetben is. A projekt kereté ben vé dő burkolat, az ehhez szü ksé ges tartó szerkezet é s
le- é s feltekercselő berendezé s kerü lt megvá sá rlá sra. A Grabo ProtectSport egy tö mö r,
lá gy, ideiglenes PVC burkoló anyag, amely
kifejezetten az ilyen tıp
́ usú sportlé tesıt́mé nyek sportpadló burkolatá nak vé delmé re
szolgá l. A fekteté si terv kialakıt́á sa praktikussá gi okokbó l is ú gy lett kialakıt́va, hogy
aká r a má r korá bban kialakıt́ott leengedhető fü ggö nynek kö szö nhető en a fé lpá lya
borıt́á sa is megoldható . A terembő l nyıĺó
helyisé gben lett kialakı́tva a 24 darab,
egyenké nt hetven kiló s tekercs tá rolá sá ra
alkalmas tartó szerkezet, amelyre kö nnyedé n fel- é s leemelhető ek az ö sszetekert ré szek. A munká t kö nnyıt́i mé g, hogy a fejleszté snek kö szö nhető en egy tekercselő gé p is
beszerzé sre kerü lt, ıǵy aká r ké t ó ra alatt,
há rom-né gy ember segıt́sé gé vel a teljes
munká lat elvé gezhető . Remé ljü k, hogy hamarosan ú jra é lettel telik meg a tornaterem é s a vé dő burkolatot is mihamarabb
haszná latba vehetjü k a telepü lé si rendezvé nyeken.

Dr. Janes Zoltán plébános tájékoztatója
Kedves bordá nyi lakosok! Mint arró l tö bb fó rumon is é rtesü ltek, az orszá gunkat is veszé lyeztető
koronavıŕus miatt a Magyar Katolikus Pü spö ki Kar
rendelkezé seket hozott a templomi szertartá sokkal kapcsolatban. Ezek szerint 2020. má rcius 22tő l, Nagybö jt 4. vasá rnapjá tó l a rendelkezé s viszszavoná sá ig a nyilvá nos liturgiá kat (szentmisé k, keresztelő k, szentsé gek kiszolgá ltatá sa) kö zö s imá dkozá sokat (keresztutak, litá niá k, ró zsafü zé r) minden templomban felfü ggesztjü k. A má r beıŕatott
miseszá ndé kok a ré gi rend visszaá llá sa utá n kerü lnek bemutatá sra, errő l idő ben tá jé koztatá st adunk.
Templomunk napkö zben lá togatható , hogy a kialakult helyzetben is a lelki feltö ltő dé s é s imá dsá g helye lehessen. A rendelkezé sek é rtelmé ben minden
szertartá s szü netel, kivé ve a temeté si szertartá st,
amelyet csak gyá szmise né lkü l lehet megtartani.
Templomunk é s egyhá zkö zsé gü nk szé p ü nnepei is
toló dnak. Igy a Hú své ti Szent Há romnapot sem tudjuk együ tt ü nnepelni. A virá gvasá rnapi szentelt barkaá gak a templom bejá ratá ná l vannak é s elvihető k. A templom azonban nyitva lesz ,Nagypé nteken dé ltő l este 6-ig, Nagyszombaton reggel 8-tó l es-

te 6-ig, Hú své tvasá rnap pedig reggel 8-tó l dé lutá n 3-ig. A
bé rmá lá s é s az első á ldozá s az ő szi hó napokra toló dnak,
melyrő l ké ső bb adunk tá jé koztatá st. A betegek lá togatá sa
é s á ldoztatá sa sem engedé lyezett, de a betegeknek, s valamennyiü knek, akik a szentgyó ná st szeretté k volna elvé gezni, lehető sé gü k van arra, hogy lelkü kben felindıt́sá k a tö ké letes bá natot, mely ebben az esetben ugyanolyan é rvé nyű , mint a szemé lyes gyó ná s. Ké rem, hogy a vasá rnapi Szentmisé t mindenki otthoná ban, tevé kenyen bekapcsoló dva a
televıźió vagy rá dió kö zvetıt́é sbe imá dkozza vé gig, tö ltsö n
kellő idő t imá dsá ggal egyé nileg vagy a csalá dban. Ké rem
Onö ket, hogy a 7 ó rai harangszó megkondulá sakor az Urangyala imá dsá g mellé imá dkozzunk egy Miatyá nkot é s egy
Udvö zlé gyet az egé szsé gü gyben, az á llam- é s telepü lé s igazgatá sban, a kereskedelemben é s a rendé szetben dolgozó ké rt! Sokat segıt́enek rajtunk, tá mogassuk mi is munká jukat imá dsá gunkkal!
Az ismert elé rhető sé gen (+36/20/823-2502) tová bbra is
megtalá lható vagyok, keressenek bizalommal! Bıźom abban,
hogy mihamarabb szemé lyesen is együ tt ü nnepelhetjü k a
szentmisé ket. Addig is kıv́á nom mindannyiuk é leté re Isten
á ldá sá t, jó egé szsé get, sok-sok tü relmet, elfogadá st.
Dicsé rtessé k a Jé zus Krisztus!
Zoltán atya
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Új könyvtári szolgáltatás Ebzárlat és legeltetési tilalom
A lejá rt kö lcsö nzé si idejű kö nyveket nem kell visszahozni, ezekre ké sedelmi dıj́at nem szá molunk fel. Lehető sé g van e-mailen (konyvtar@bordany.hu), telefonon
(+36-30/965-0771), vagy a Faluhá z é s Kö nyvtá r Facebook é s Messenger felü leté n kö nyveket, DVD-ket, CDket ké rni. Az elé rhető kö nyveket a kö nyvtá r OPAC-já n keresztü l tudjá k megkeresni (http://corvina.sk-szeged.
hu/WebPac.bordany/CorvinaWeb). Kö nyvtá rosaink ö szszeá llıt́já k a csomagot é s hé tfő n, pé nteken elő re egyeztetett idő pontban há zhoz szá llıt́já k azt.
Ké rjü k, amennyiben tudja olvasó jegye szá má t is tü ntesse fel a levé lben a neve é s telefonszá ma é s e-mail cı-́
me mellett. A kö nyvek kiszá llıt́á sa kizá ró lag egé szsé ges
emberek ré szé re tö rté nhet. Otthonukban gyó gyuló , valamint ható sá gi há zikaranté nban lé vő szemé lyek ré szé re a kö nyvek kiszá llıt́á sa nem vé gezhető .

2020. á prilis 4. napjá tó l kezdő dő en 2020. á prilis 24.
napjá ig Csongrá d megye teljes kö zigazgatá si terü leté re ebzá rlatot é s legelteté si tilalmat rendelt el a Csongrá d Megyei Kormá nyhivatal Agrá rü gyi é s Kö rnyezetvé delmi Fő osztá ly Elelmiszer-biztonsá gi é s Allategé szsé gü gyi Osztá lya. Ré szletek a bordany.com-on.

Házhoz megy a piac:
Egyre tö bb vá llalkozó , bolttulajdonos csatlakozik “A piac há zhoz megy” kezdemé nyezé sé hez. A jelenlegi kı-́
ná lat:

Etkezé si burgonya, Desiree, 15 kg-os kiszerelé sben
Bordá nyban eladó . Ar 3.000 Ft/zsá k (200 Ft/kg).
Erdeklő dni: 30/208-5744

Rendelé st felveszü nk ü zenetben, a bertaandrea828@
gmail.com e-mail cım
́ en, a +36-30/382-2818-as telefonszá mon é s 15 ó ra utá n há zhoz visszü k. Bordá ny
terü leté n ingyenes, de szıv́esen elviszszü k má shova is 500 Ft-é rt vagy 3000
Ft feletti vá sá rlá s eseté n ingyen. Keress
bizalommal: Tuti gyü mi csapata

Falugazdász hírek
Annak é rdeké ben, hogy minden gazdá nak maximá lis
segıt́sé get tudjanak nyú jtani a 2020. é vi egysé ges ké relmek (terü letalapú tá mogatá sok) beadá sá ban, illetve mindannyiunk egé szsé gé nek vé delmé ben a falugazdá sz irodá kban az elkö vetkezendő idő szakban kizá ró lag elő re egyeztetett idő pontban lehetsé ges a szemé lyes ü gyfé lfogadá s. Telefonon á llunk rendelkezé sre ü gyfé lszolgá lati idő ben. Ké rem, hıv́janak idő ponté rt
miné l hamarabb a 06-30/327-3077 szá mon, vagy ıŕjanak a toth.andras2@nak.hu cım
́ re! Kö szö nö m együ ttmű kö dé sü ket!
Tóth András, falugazdász

Újra támad a madárinfluenza
A madá rinfluenza má rcius 25-ei kitö ré se ó ta csaknem
40 gazdasá gban jelent meg a betegsé g Bá cs-Kiskun é s
Csongrá d megyé ben. Az á llategé szsé gü gyi szakemberek
minden szü ksé ges ható sá gi inté zkedé st megtesznek, a
já rvá ny terjedé sé nek lassıt́á sá hoz azonban elengedhetetlen az á llattartó k felelő s magatartá sa is. Az á llomá nyokat csak a já rvá nyvé delmi elő ıŕá sok szigorú betartá sá val lehet megó vni. Telepü lé sü nket is a madá rinfluenza megfigyelé si kö rzete alá vontá k. Kiemelten fontos,
hogy a baromfikat kö telező zá rtan tartani, valamint –
já rvá nyvé delmi minimumfelté telké nt – zá rt helyen kell
ő ket etetni, itatni, tová bbá a takarmá nyt é s az almot is
zá rt helyen kell tá rolni. A kö telező inté zkedé sekkel kapcsolatos bő vebb informá ció kat a bordany.com-on talá l.

Eladó Tanyasi tyú ktojá s 40 Ft/db, Balatoni ró zsa é tkezé si talló burgonya 200
Ft/kg. Tel:+36/30 9955-258
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
Hé
tfő H
04.25.

Fejtettbab
A
1 leves

A

Tejszínes mustáros sertéstokány,
tészta

B

Csirkemell kukoricalisztes bundában petr. törtburgonyával, kompót

A

Töltött csirkecomb burgonyapürével, majonézes káposztasaláta

B

Lecsós sertésszelet tarhonyával

A

Zöldbabfőzelék fasírttal, túró csoki

Kedd
04.25. H

Szárnyashús
A erőleves
1
Szerda

1

Pirított
tésztaleves

B Mexikói csirkemell csíkok tésztával
C
Fokhagymás sajttal töltött rántott
Csü
tö rtö
04.25.
Hk
A borda, rizibizi, csemegeuborka
Csirkeaprólék
1 leves
C BBQ csirkeszárnyak pirított
B
burgonyával

nepeket!

Pé
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Kellemes
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Hétfő

Kedd

Szerda

16°C
3°C

16°C
4°C

19°C
6°C

Napos

Csütörtök

19°C
6°C
Elvétve felhős

www.vadgesztenye.hu, Vadgesztenye Étterem

2020. á prilis 8-á n, szerdá n 10:00-14:00 ó ra kö zö tt vé radá st szervez a Magyar Vö rö skereszt Terü leti Szervezete Bordá nyban az Integrá lt Szociá lis é s Egé szsé gü gyi
Kö zpont ré gi ONO é pü leté ben (Bordá ny, Szent Istvá n
té r 1.) Ké rjü k a vé radó kat, hogy a szemé lyi igazolvá nyukat, lakcım
́ ká rtyá jukat é s TAJ ká rtyá jukat hozzá k magukkal. Adj vé rt é s ments meg há rom é letet!

Házhozszállítás Péntek, Szombat, Vasárnap 11:00-20:00-ig! Bordányon belül
2.000 Ft felett felett Ingyenes! Kérje menüebédjét is házhoz szállítással!
Kérjük telefonon adja le rendelését! 06 62/288-042, 06 30/973-5229

Véradás Bordányban

Frissen szedett hó napos retek é s ú jhagyma eladó
bordá nyi gazdasá gbó l 100 Ft/csomó á ron.
Erdeklő dni: 30/264-8857

Péntek

20°C
6°C
Napos

Napos

Elvétve felhős

Szombat

19°C
5°C
Elvétve felhős

Vasárnap

18°C
5°C
Napos
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