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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Kötelező kézfertőtlenítés és maszk
használat az intézményekben
Az orszá gosan egyre emelkedő fertő zé s szá mok miatt a Bordá nyi lakosok biztonsá ga é rdeké ben az ö nkormá nyzati
inté zmé nyekben 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, ıǵy arra is lehető sé g van, hogy az inté zmé nybe való belé pé s
elő tt kiszű rjé k a lá zas embereket. Fokozottan figyelni kell 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 mé teres tá volsá got.
Rendkıv́ü l fontos, hogy betegen 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
gyermekorvosukat, há ziorvosukat!
Az ö nkormá nyzat ismé telten megkezdi a
kö zterü letek alkalmanké nti fertő tlenıt́é sé t.
Első sorban a buszmegá lló k, a já tszó terek, tová bbá a nagyobb forgalmú kö zinté zmé nyek bejá ratainá l talá lkozhatnak
a fertő tlenıt́ő habbal, amely a kiszó rá st kö vető en gyorsan, pá r perc alatt megszá rad, é s a hab el is tű nik. A megszá radá sig ne lé pjenek be a terü letre.
A fertő zé s lassıt́á sa, megá llıt́á sa é s termé szetesen kö zö s biztonsá gunk é rdeké ben, ha nem szü ksé ges, ne utazzanak
el tá volabbi helyekre, ne vegyenek ré szt nagy tö megeket megmozgató vagy zsú folt rendezvé nyeken. Vigyá zzunk
egymá sra!

A Legjava is ott lesz a budapesti Piacok Napján
Szeptember 13-á n, vasá rnap a nagy é rdeklő dé sre való tekintettel ismé t lesz Piacok Napja, ahol az Erzsé bet té r egy
hatalmas kö zö ssé gi piaccá vá ltozik, Budapest legné pszerű bb kö zö ssé gi vá sá raival! Egy kü lö nleges nap, mikor tö bb
piacró l egyszerre, együ tt, egy helyen kın
́ á ljá k az á rusok a porté ká ikat hatalmas vá laszté kban. Design, vintage, antik,
retró , egyedi, ké zmű ves – ruhá k, tá rgyak, kiegé szıt́ő k, é kszerek, ajá ndé kok, kincsek, natú r kozmetikumok, zero waste termé kek, gasztro kü lö nlegessé gek, legfinomabb magyar zö ldsé gek é s gyü mö lcsö k,
sajtok, hú sok, mé zek, szö rpö k é s mindenfé le
há ztá ji termé kek hazai ő stermelő ktő l!
A szervező k, a Hello Piac é s a Nem Adom Fel
szeretné nek lehető sé get teremteni a magyar
kisvá llalkozó knak, ké zmű veseknek, hogy az
elmú lt idő szak hatá sai ellené re is folytatni
tudjá k termelő , alkotó munká jukat, é s a magyar vá sá rló khoz pedig ú jra eljuthassanak a
minő sé gi magyar termé kek!
A Piacok napjá n a bordá nyi Homokhá tsá g
Szıv́e Zö ldsé g- é s Gyü mö lcsfeldolgozó Start
Szociá lis Szö vetkezet is ré szt vesz. A szö vetkezet munkatá rsai a megszokott finomsá gok mellett legú jabb grillszó szaikat é s há rom é dessé g kü lö nlegessé gü ket
is felviszi a fő vá rosi piacra, bıźva abban, hogy tová bbi vá sá rló kat tudnak a teljesen magyar Legjava má rka mellé á llıt́ani.

Tisztelt mozgá skorlá tozott csoport! A kö vetkező mozgá skorlá tozott csoportgyű lé sü nket szeptember 16-á n, szerdá n 15 ó rá tó l tartjuk meg. Fogadó óra szeptember 22-é n,
kedden 14 ó rá tó l lesz. Mindenkit nagyon sok szeretettel
vá runk é s szá mıt́unk a megjelené sü kre!
Árva Zoltánné csoporttitkár és a Vezetőség

Anyatejes Táplálás Világnapja
Szeretettel vá r a Vé dő nő i Szolgá lat minden szü lő t é s gyermeket a Baba klubba 2020. szeptember 25-é n 9:30-kor
kezdő dő Anyatejes vilá gnapi rendezvé nyé re. Az esemé ny meghıv́ott vendé ge Ková cs-Berta Rená ta pszicholó gus lesz, akivel beszé lgethetnek csecsemő é s kisgyermekkori nehé zsé gekrő l: alvá s-elalvá s, dackorszak, elvá lá s-elengedé s té má kban. Hagyomá nyokhoz hıv́en kü lö n
kö szö ntik az anyatejadó kat é s egy kis megvendé gelé ssel
is kedveskednek a ré sztvevő knek.

Mobilizált Kormányablak a Faluháznál
Tá jé koztatjuk Onö ket, hogy a kormá nyablak busz 2020.
szeptember 21. (hé tfő n), 8:00-10:30 kö zö tt a Bordá nyi
Faluhá z elő tti parkoló ba telepü l ki. A mobilizá lt ü gyfé lszolgá lat segıt́sé gé vel minden kormá nyablakban inté zhető ü gy elindıt́á sá ra vagy lebonyolıt́á sá ra lehető sé g van.
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Egyenlő Bánásmód ügyfélfogadás
Tudja On, hogy hová fordulhat segıt́sé gé rt, ha neme,
egé szsé gi á llapota, fogyaté kossá ga, bő rszın
́ e, politikai
vagy má s vé lemé nye, anyasá ga (terhessé ge), é letkora,
vagyoni helyzete stb. miatt kedvező tlenebb bá ná smó dban ré szesü l(t), mint amelyben má s, Onnel ö sszehason

Mexikói csirkemellcsíkok tésztával

B majonézes céklasaláta
C Rakott zöldség darálthússal
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2020. szeptember 19. (szombat)

Mozgáskorlátozott csoportgyűlés

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

és KarrierPONT

Szeretettel vá rjá k az é rdeklő dő ket Dr. Lajos Sá ndor kiá llıt́á s megnyitó já ra, melynek té má ja fotó k é s festmé nyek.
Az esemé nynek az ONO biztosıt́ helyszın
́ t, melynek idő pontja 2020. szeptember 14. (hé tfő ) 10 ó ra. Bő vebb informá ció t Gyurisné Papp Iré ntő l kaphatnak a +36 30/62
55-548-as telefonszá mon.

Hé tkö zben tö bb mé rkő zé s idő pontja vá ltozott, lapzá rtakor há rom hazai mé rkő zé s megrendezé se tű nt
biztosnak, mindhá rmat vasá rnap rendezik. 10.00 ó rakor nő i felnő tt együ ttesü nk a St. Mihá ly FC-t, 13.00-tó l
az U17 a Mó ravá rost, mıǵ 16.30-tó l a Bordá ny II az Ujszentivá nt fogadja a Bordá nyi Focipá lyá n. Sok szeretettel vá rjuk szurkoló inkat a mé rkő zé sekre!

Bordányi Faluház, Park tér 1.

Dr. Lajos Sándor kiállításának
megnyitója

Pályára lépnek a Női és U17-es
csapataink

Az előadások helyszíne: Család

Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata á llá st hirdet mező gazdasá gi vontató vezető munkakö r betö lté sé re. A
munkaviszony idő tartama
hatá rozatlan idő re szó ló ,
teljes munkaidejű munkaszerző dé s. Dıj́azá s bé rigé ny
alapjá n tö rté nő egyedi megá llapodá s szerint. A pá lyá zati kiıŕá ssal kapcsolatosan
tová bbi informá ció t Bordá ny Nagykö zsé g Jegyző je nyú jt a +36 62/588-510-es
telefonszá mon. A pá lyá zat benyú jtá sá nak hatá rideje
2020. szeptember 24. Ré szletek a bordany.com-on.

-lıt́ható helyzetben levő szemé ly vagy csoport? Az Egyenlő Bá ná smó d Ható sá g autonó m á llamigazgatá si szerv,
amely diszkriminá ció s ü gyekben az egé sz orszá g terü leté rő l fogadja a panaszokat. A megyei egyenlő bá ná smó d-referense dr. Kiss Eva ingyenes ü gyfé lfogadá st tart. Erdeklő dni a +36 30/275-2520-as telefonon
vagy a kissevadr@invitel.hu cım
́ en lehet. SINOSZ Csongrá d-Csaná d Megyei Szervezete (6722 Szeged, Bartó k
Bé la té r 4., 18-as kapucsengő . Tel: -36 70/377-5720)
szeptember 10-é n é s 24-é n 9 é s 13 ó ra kö zö tt, mıǵ a
Szociá lis Kö zpont é s Gyermekjó lé ti Szolgá lat (6760
Kistelek, Tisza u. 1. Tel.: +36 62/259-440) szeptember
15-é n, kedden 10 é s 14 ó ra kö zö tt tart ü gyfé lfogadá st.

„Hamuba sült pogácsáink”

Pályázat mezőgazdasági vontató
vezető munkakör betöltésére

Krumplistarhonya debrecenivel,
csemegeuborka
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