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Friss hıŕeink a www.bordany.com oldalon!

Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Segítsük a háziorvosok munkáját
Tisztelt Lakosok! A Covid-19 elleni vé dő oltá s kapcsá n felhıv́juk figyelmü ket, hogy a há ziorvosok keresik meg az
oltandó pá cienseket a regisztrá ció kor megadott telefonszá mon, a vé delmi hivatal á ltal megadott lista szerint.
Ezé rt a há ziorvosok nyomaté kosan ké rnek mindenkit, hogy vá rjanak tü relemmel, kizá ró lag é rdeklő dé s cé ljá bó l ne
hıv́já k fel há ziorvosukat, illetve há ziorvosi kié rtesıt́é s né lkü l ne jelenjenek meg
a rendelő ben oltá st ké rve.
A há ziorvosok csak azokat olthatjá k be a
rendelő ben, akik regisztrá ltak, szerepelnek a há ziorvos ré szé re megkü ldö tt listá n, é s a há ziorvos jelezte szá mukra, hogy
pontosan mikor kerü l beadá sra ré szü kre a vakcina. A nagyszá mú , oltá sró l á ltalá nossá gban é rdeklő dő vagy oltá st sü rgető lakossá gi telefonhıv́á s jelentő sen
há trá ltatja a há ziorvosokat megnö vekedett szá mú napi feladataik teljesıt́é sé ben, gyó gyıt́ó munká juk gyakorlá sá ban.
A Nemzeti Egé szsé gü gyi Alapkezelő (NEAK) februá r 9-i tá jé koztatá sa alapjá n tö bbfé le oltó anyaggal lehet majd
oltani, de az egyes oltó anyagokat csak a NEAK á ltal megkü ldö tt meghatá rozott listá ban szereplő pá ciensek kaphatjá k meg, az oltó anyag nem vá lasztható !
Az oltá ssal kapcsolatban kizá ró lag azok keressé k fel há ziorvosukat, akiknek megvá ltozott a regisztrá ció kor megadott elé rhető sé gü k (né v, cım
́ , telefonszá m).
Megé rté sü ket é s együ ttmű kö dé sü ket kö szö njü k! Tová bbi informá ció kat a Covid-19 elleni vé dő oltá ssal kapcsolatosan a bordany.com-on talá l.

Az év első felében valószínűleg nem lesz
lehetőség közösségi rendezvényekre
A nemré giben kihirdetett, a veszé lyhelyzet má jus 23-ig tö rté nő meghosszabbıt́á sá ró l szó ló tö rvé ny megjelené sé t
kö vető en szü letett arró l dö nté s telepü lé sü nkö n is, hogy az első fé lé vben a pandé miá s helyzet miatt nem szerveznek kö zö ssé gi rendezvé nyeket, ıǵy pé ldá ul a
minden é vben ezreket megmozgató Pü nkö sd
Feszt is elmarad.
„A vírushelyzet csökkenését követően indulhat
majd meg a programszervezés településünkön,
de például az esetleges létszámkorlátozások,
vagy például az oltási igazolás bemutatásához kötött beléptetés megszervezése miatt minden nagyon képlékeny jelenleg” - mondta el
szerkesztő sé gü nknek Taná cs Gá bor polgá rmester.
Tavaly a rendezvé nyekre szá nt pé nzbő l kisebb-nagyobb felú jıt́á sokat vé geztek, ıǵy kerü lt sor pé ldá ul a faluhá z nagytermé nek é s há zassá gkö tő termé nek
csiszolá sá ra, lakkozá sá ra. Az idei kö ltsé gveté sben is szá molnak rendezvé nyekkel, é s ha az idé n sem tud rendezvé ny megvaló sulni, az elő irá nyzatot fejleszté sre - pé ldá ul az intelligens zebra kialakıt́á sá ra fordıt́hatjá k majd.

Nagyböjti élelmiszergyűjtés
Hú své t elő tt ismé t megrendezi a Katolikus Karitá sz az
orszá gos tartó sé lelmiszer-gyű jté st, amelynek eredmé nyé bő l a Karitá sz csoportok ké szıt́enek hú své ti ajá ndé k-

dü l! A té má val é s elé rhető sé gekkel kapcsolatban bő vebb informá ció t a bordany.com-on talá l.

1-2 perces kisfilmeket várnak
megyénk értékeiről
A Csongrá d-Csaná d Megyei Onkormá nyzat a megye
felső tagozatos á ltalá nos iskolá sai, valamint kö zé piskolá sai szá má ra „Erté kü nk Csongrá d-Csaná d megye”
cım
́ mel videó pá lyá zatot hirdetett. 2021. á prilis 16-ig
vá rjá k Csongrá d-Csaná d megye teljes terü leté rő l a jelentkezé st. A megye hé t já rá sá bó l egy-egy csapat é lmé nykirá ndulá st nyer. Ré szletek a bordany.com-on.

Apróhirdetések:
Lakó há z é pıt́é sé re 683 m² telek eladó Bordá ny kö zpontjá ban. Erdeklő dni: 06 62/288-644

A bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r farsangi á larcpá lyá zatot hirdetett ó vodá sok é s iskolá sok ré szé re. Rengeteg
szé p é s é rdekes á larc é rkezett be. Az eredmé nyeket itt
kö zö ljü k. Ovodá sok: 1. helyezett: Zá dori Zé nó ; 2. helyezett: Sá dt Zé nó ; 3. helyezett: Hajdú Blanka. Alsó tagozatosok: 1. helyezett: Bó dis Nikolett; 2. helyezett: Rá cz
Dó ra; 3. helyezett: Má rta Nikolett. Felső tagozat: 1. helyezett: Gyuris Dorina; 2. helyezett: Faragó Mirjam; 3.
helyezett: Szabó Edua. A nyeremé nyeket az ó vodá ban
é s az iskolá ban kapjá k meg a helyezettek. Minden ré sztvevő nek kö szö njü k a munká já t!

Tudjon meg többet
a szenvedélybetegségekről
A szenvedé lybetegsé gek olyan kó ros viselkedé sformá k,
amelyeket az egyé n ké nyszeresen ismé tel valamilyen
vé lt vagy való s szü ksé glet kielé gıt́é se cé ljá bó l rombolva
ezzel sajá t egé szsé gé t é s kö rnyezeté t (pl. csalá d, tá rsas
kapcsolatok). Szenvedé lybetegsé gek kö zé tartozik pé ldá ul a dohá nyzá s, alkohol, ká bıt́ó szer, gyó gyszer, internet, mobiltelefon, szerencsejá té k, szá mıt́ó gé pes já té k,
vá sá rlá s, munka, evé s, szex okozta fü ggő sé g é s az ö nsé rté ssel (pl. falcolá ssal) kapcsolatos szenvedé lyek is. A dohá nyzá ssal é s alkoholfogyasztá ssal ö sszefü ggé sbe hozható betegsé gek é s halá lozá sok, valamint a szenvedé lybetegsé gek okozta szociá lis problé má k komoly terhet
ró nak tá rsadalmunkra. Ha On, csalá dtagja, bará tja hasonló problé má val kü szkö dik, tudja hogy nincs egye-

A Kulipintyó csá rda elő tt bekerıt́ett 2 kú ttal ellá tott 5
é ves gyü mö lcsö s é s 50 db 30 é ves dió fá s mű velé sre
kiadó . Terü letalapú tá mogatá sró l lemondunk, szıv́esen á tadjuk haszná latra hozzá értő szakembernek.
Erdeklő dni: 06 20/392-7379
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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Roston sült tarja betyáros raguval,

B petrezselymes rizzsel
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Húsos kocka
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Felhős

Csütörtök

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a FBH-NP Nonprofit Kft. nem fogja kiüríteni
azokat a kukákat, amelyekre nem ragasztották fel a 2021-es évre
megváltott szolgáltatást igazoló matricát. Részletek a bordany.com-on.

Az álarcpályázat eredményei

Eladó 952m²-es é pıt́é si telek a Mikszá th Ká lmá n utcá ban. Vıź, villany bekö té s, alap van rajta. Erdeklő dni:
06 30/837-0664.

Ön már felragasztotta a kukára a matricát?

csomagokat egyedü lá lló k é s csalá dok szá má ra. Plé bá niá nk Karitá sz Csoportja idé n is csatlakozik a programhoz, ıǵy 2021. má rcius 7-14. kö zö tt vá rjá k a sekrestyé ben a nagylelkű felajá nlá sokat. (pl. liszt, cukor, rizs, szá razté szta, olaj, konzervek, zacskó s leves, tartó s tej, tea,
keksz, lekvá r, stb.) Az ö sszegyű lt adomá nyokbó l ké szü lt
csomagokat bordá nyiak szá má ra juttatja el a Karitá sz
csoport. A 1356-os adomá nyvonal hıv́á sá val is bele lehet kapcsoló dni az orszá gos gyű jté sbe, hıv́á sonké nt 500
forinttal segıt́heti a kezdemé nyezé st.
„Segítsen, hogy segíthessünk!”
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