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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Bordányban nem csomagot, hanem plusz
támogatást kaptak a nehezen élő családok
Bordá nyban a szociá lisan há trá nyos helyzetű csalá dok minden é vben kará csony elő tt kapnak csomagot, amelyekben á ltalá ban alapvető é lelmiszereket csomagolnak az ö nkormá nyzat munkatá rsai. Az idei é vben a vıŕushelyzetre való tekintettel nem é rkezett ö nkormá nyzati csomag a csalá dokhoz,
viszont minden csalá d, aki az elmú lt é vben valamilyen szociá lis tá mogatá sban
ré szesü lt, egy havi plusz juttatá st kapott a ké pviselő -testü let dö nté se alapjá n. Osszesen kö zel szá zö tven csalá d
kapott ilyen mó don segıt́sé get mé g a
kará csonyi ü nnepek elő tt.
A lakhatá si tá mogatá sban vagy gyermekvé delmi tá mogatá sban ré szesü lő k
automatikusan megkaptá k ezt a tá mogatá st, az egyé b juttatá sokban ré szesü lő k pedig rá szorultsá gi alapon, az é lethelyzetü ktő l fü ggő en kaptak é lelmiszer
vagy gyó gyszer vá sá rlá si utalvá nyt.
Taná cs Gá bor polgá rmester elmondta: “Az állami támogatásnak köszönhetően és a településüzemeltetésben dolgozóknaknak hála a térítésmentes tűzifa nagy részének kiszállítására is sor került még Szenteste előtt. A tűzifa kiszállítás januárban is folytatódik. További jó hír, hogy a Bordányban élők nagylelkű adományainak, illetve a helyi Karitász csoport önzetlen munkájának
köszönhetően hagyományos módon a csoporttagok élelmiszer adományokat is eljuttattak a legrászorultabbaknak.”
A telepü lé svezető elmondta, hogy a já rvá nyhelyzet miatt 2020-ban elmaradt szá mos olyan kezdemé nyezé s, mint
pé ldá ul a lakossá gi é s civil ö sszefogá ssal szervezett cipő sdoboz akció , vagy az ó voda á ltal minden é vben megrendezett já té kgyű jtő akció , amelyek é vrő l-é vre sikerrel zajlottak, de idé n - ha erre má r lesz lehető sé g - ezeket aká r
ú gy is meg lehet majd szervezni, hogy nem kapcsoló dnak ü nnephez. A segıt́sé g ugyanis mindig jó l jö n.

Korlátozott mennyiségben még kapható
a Bordányi Naptár
Mint arró l má r korá bban beszá moltunk a Faluhá z é s
Kö nyvtá r munkatá rsainak koordiná lá sá ban elké szü lt
Bordá ny 2021-es asztali naptá ra. Olyan informá ció kat
tartalmaz, mint a telepü lé s szervezeteinek esemé nyei,
ü nnepnapok, munkanapok, pihenő napok é s né vnapok.
Tová bbá megtalá lható benne nagykö zsé gü nk legfontosabb kö zé rdekű telefonszá mai é s a hulladé kgyű jté sek
idő pontjai is. A naptá r Bordá nyKá rtyá val rendelkező k
szá má ra ingyenesen. Mıǵ a ká rtyá val nem rendelkező k
jelké pes 300 forintos á ron az asztalit, ú gy 350 Forint
ellené ben a falra is akasztható verzió t megvá sá rolhatjá k. Akinek mé g nincs helyi naptá ra mielő bb szerezze
be, hogy ne maradjon le semmirő l. A szın
́ es kiadvá ny a Faluhá z ajtajá ná l á tvehető munkanapokon 8.00-16.30-ig.

Szombattól újra nyitva a helyi
hulladékudvar
Az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgá ltatá si terü leté hez tartozó telepü lé sek lakosai szá má ra 2021. januá r 9-tő l
szombatonké nt 13.00-16.00 ó ra kö zö tt zavartalan nyitvatartá s mellett lesz lehető sé g a hulladé k elhelyezé sé re.

Albert Klinikai Kö zpont Gyermekgyó gyá szati Klinika
é s Gyermekegé szsé gü gyi Kö zpontjá t (6720 Szeged, Korá nyi fasor 14-15.) jelö lte ki. Fentiekre tekintettel a
Gyermekgyó gyá szati Alapellá tá si Ugyeleti feladatokat
2021. januá r 1. napjá tó l tová bbra is a Szegedi Kisté rsé g Tö bbcé lú Tá rsulá sa Gyermekgyó gyá szati Alapellá tá si Ugyelete (6720 Szeged, Szilá gyi u. 7.) helyett, a
Szegedi Tudomá nyegyetem Szent-Gyö rgyi Albert Klinikai Kö zpont Gyermekgyó gyá szati Klinika é s Gyermekegé szsé gü gyi Kö zpont (6720 Szeged, Korá nyi fasor 14-15. - Arvıźi Emlé kmű ) lá tja el. A ható sá gi kijelö lé s az egé szsé gü gyi vá lsá ghelyzet megszű né sé t kö vető 90. nap idő tartamá ra szó l!

Adj vért és ments meg vele akár
három életet is

Az idei második fenyőfagyűjtés
január tizenkilencedikén lesz
Az FBH-NP Nonprofit Kft. ezú ton tá jé koztatja a Tisztelt
Lakossá got, hogy idé n má sodik alkalommal dıj́mentes
fenyő fabegyű jté st szervez januá r 19-é n, kedden. A fenyő fá kat az ingatlan elő tti kö zterü letre szıv́eskedjenek kihelyezni a gyű jté si napon reggel 7 ó rá ig é s az elszá llıt́á s
idő pontjá ig az ingatlan elő tt kint hagyni, oly mó don,
hogy azt a begyű jté st vé gző gé pjá rmű meg tudja kö zelıt́eni é s ké zi erő vel mozgatható legyen.
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Változatlan a gyermekgyógyászati
ügyelet helyszíne

2 Sárgaborsóleves

Magyarorszá g Kormá nya a já rvá nyü gyi ké szü ltsé g bevezeté sé rő l szó ló 283/2020. (VI.17.) Korm. rendeleté vel
a COVID-19 (vuhani koronavıŕus) kapcsá n Magyarorszá g egé sz terü leté re egé szsé gü gyi vá lsá ghelyzet elrendelé sé vel já rvá nyü gyi ké szü ltsé get vezetett be.
A Gyermekgyó gyá szati Alapellá tá si Ugyeleti feladatok
zavartalan ellá tá sa é rdeké ben a Szegedi Kisté rsé g Tö bbcé lú Tá rsulá sa a kijelö lé s meghosszabbıt́á sá t ké rte a
Csongrá d Megyei Kormá nyhivatal Szegedi Já rá si Hivatala Né pegé szsé gü gyi Osztá lyá tó l. A Já rá si Tisztifő orvos
a hatá rozatá ban, a Gyermekgyó gyá szati Alapellá tá si
Ugyeleti feladatokat ellá tá sá ra 2021. januá r 1. napjá tó l
tová bbra is a Szegedi Tudomá nyegyetem Szent-Gyö rgyi
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A Négyforrás Nonprofit Kft teljes munkaidős állást hirdet rakodó munkakörben.
A munkavégzés helye: Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó Munkavégzés módja:
munkaidő keret, heti 2-3 nap. Nem minimálbéres! Jelentkezni lehet személyesen
a Kft. telephelyén, Forráskút, Fő u. 72. (posta épület) H-P 8-16 óra között, illetve
email-en az ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu címre várjuk fényképes önéletrajzát! További információért hívja a +36-70/489-56-56 számot!

A hulladé kudvarokban a há ztartá sokban keletkező szelektıv́en gyű jtö tt hulladé kok á tvé telé t az ott dolgozó k
csak abban az esetben tudjá k teljesıt́eni, amennyiben a
behozni kıv́á nt hulladé k megfelelő en szé tvá logatá sra
kerü lt. A bordá nyi lakosok igé nybe vehetik a forrá skú ti,
ü llé si é s zsombó i hulladé kudvarokat is. Az udvarok nyitvatartá sá ró l é s a beszá llıt́ható hulladé k mennyisé gé rő l
a 06-79/524-821-es ü gyfé lszolgá lati telefonszá mon é rdeklő dhetnek.

2021. januá r 8-á n, pé nteken 13:00-17:00 ó ra kö zö tt
vé radá st szervez a Magyar Vö rö skereszt Terü leti Szervezete a Faluhá z szın
́ há ztermé ben. Adj vé rt é s segıt́s
Te is! A vé radá son ré sztvevő k ajá ndé kokat kapnak.
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. Adomá nyozzon egé szsé get – aki vé rt ad é letet ad!
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Bordá nyi Hírek | 2

