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Letarolja az országot a járvány, sosem volt még ennyi új fertőzött, tette közzé nem is
olyan rég az index.hu. A szociális területen dolgozó szakemberek kitartó erőfeszítései
minden elismerést megérnek, sok múlik rajtuk ebben a zűrzavaros időszakban.
Annak ellenére, hogy egyik munkatársuk elkapta a koronavírust, mindenki más
tesztje negatív lett, így rövid időn belül visszaállt a régi rend. Bővebben a 2. oldalon!
„A kemény idők soha nem tartanak sokáig. A kemény emberek igen.” – Robert Harold Schuller
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orgonasípot!
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Hamarosan új névtáblák díszítik
utcáinkat

Szemfü lesebb olvasó ink má r biztosan é szrevetté k a Benke Gedeon utca é s a Pető i utca keresztező dé sé ben azt az ú j utcané vtá blá kat tartalmazó oszlopot, amelyet teszt jelleggel helyeztek el az
ará nylag forgalmas csomó pontban. Ez a prototıp
́ usa a telepü lé sen kihelyezendő ö sszes tá blá nak.
Az ú j tá blá k minden ú tkeresztező dé sbe elhelyezé sre kerü lnek,
pontosan mutatva az utcá kat, illetve a há zszá m tartomá nyt.
Lehető sé g van az oszlopokra a
fontosabb inté zmé nyeket jelző
tá blá k elhelyezé sé re, ső t a tervek
szerint a vá llalkozó k is ké rhetik,
hogy jelö ljé k ő ket egy-egy kü lö n
ú tirá nyjelző tá blá n.
A munká latokra az elkö vetkezendő hetekben kerü l sor. Remé ljü k
miné l hamarabb ezek a tá blá k fogadjá k majd az idelá togató kat. A ré gi tá blá k egy ré sze is felhaszná lá sra kerü l. A
tartó oszlopokat ugyanis felú jıt́já k, é s azokbó l forgalomterelő ket ké szıt́enek. Tö bbek kö zö tt a Szt.Istvá n té r oldalá ban talá lkozhatunk majd ismé t velü k.

Nem maradtak ebéd nélkül a szociális
központ gondozottjai
„Letarolja az országot a járvány, sosem volt
még ennyi új fertőzött” - tette kö zzé nem is
olyan ré g az index.hu. A vıŕus jelenlé te telepü lé sü nkö n is egyre é rezhető bbé vá lt, tö bb
csalá dot é rintett kö zvetlenü l vagy kö zvetve.

Fontos, hogy mindenki komolyan vegye a vé dekezé si szabá lyokat, é s az elkö vetkező idő szakban csak a legszü ksé gesebb ü gyeket inté zzé k, é s amit csak lehet telefonon, vagy
elektronikusan.
A szociá lis kö zpont munkatá rsai kö zü l egy fő
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sajná latosan koronavıŕus fertő zö tt lett. A pozitıv́ tesztet kö vető en azonnal bezá rta kapuit az inté zmé ny. Farkasné Lippai Agota
inté zmé nyvezető é s Taná cs Gá bor polgá rmester kö zö sen egyeztetve ú gy dö ntö tt, hogy az ö sszes dolgozó ké t negatıv́ tesztjé ig
felfü ggesztjü k az inté zmé nyi szolgá ltatá sokat. Az ellá tottak é rtesıt́é se azonnal megtö rté nt. Ezú ton is ké rjü k a hozzá tartozó kat,
hogy ebben a nehé z idő szakban fokozottan igyeljenek, segıt́sé k
az idő seket!
Ennek ellené re a szociá lis ebé d kiszá llıt́á sá t termé szetesen folyamatosan tudtá k biztosıt́ani. Ebbe a munká ba má rcius 12-é n a
telepü lé sü zemelteté s é s a polgá rmesteri hivatal dolgozó i is ré szt
vettek. A 102 gondozott eldobható edé nyekben kapta meg az
ebé det, a csere é telhordó k é ppen ezé rt a kapukban maradtak.
Má ra má r visszaá llt a ré gi rend, é s ismé t a megszokott é telhordó kban é rkezik az é tel. Mindaddig mıǵ a kö zpont a vıŕus miatt
nem tudta ellá tni a feladatot az ö nkormá nyzat dolgozó i oldottá k
meg az é telkiszá llıt́á st é s a bevá sá rlá sokat.
“Köszönöm az ebédszállításba bevont dolgozóknak a gyors és pontos munkát! Külön köszönöm a bordányiaknak, hogy sokan jelentkeztek önkéntesnek a honlapunkon meghirdetett linken! Amennyiben a helyzet megkívánja, jelzéssel élünk a megadott elérhetőségeken. Elsősorban az esetleges ház körüli munkákban számítunk
segítő kezekre. Vigyázzanak egymásra! Mindenkinek jó egészséget kívánok!” - nyilatkozta Taná cs Gá bor polgá rmester.

Rövidesen megkezdődik az ősfalu és
régészeti park kialakítása Bordányban
Egy teljes szarmata falut é pıt́ené nek
fel nagykö zsé gü nkben, fö ldsá nccal é s
palá nkfallal. Olyan helyi é s té rsé gi bemutató helyet hoznak itt lé tre, amely
a honfoglalá s elő tti, a té rsé gben letelepedő pusztai né pcsoport, a szarmatá k vilá gá nak rekonstruá lá sá val mutatja be a té rsé g termé szeti é s kulturá lis ö rö ksé gé t, a kö rnyező tá j é rté keit. Taná cs Gá bor kifejtette, a ré gé szeti park megé pıt́é sé vel nö velni
tudjá k Mó rahalom já rá s turisztikai
vonzerejé t é s hogy ez miné l tö bb é lmé nnyel gazdagıt́sa az idelá togató kat a tervezé sné l segıt́sé get ké rtek a
Szegedi Tudomá nyegyetemtő l é s a
Mó ra Ferenc Mú zeumtó l.
Ezzel kapcsolatban lezá rult az “Os-Bordá ny ré gé szeti park é s szarmata falurekonstrukció 2021” elnevezé sű kö zbeszerzé si eljá rá s, amelyre hatá ridő ig há rom cé g nyú jtott be ajá nlatot. A kö zbeszerzé s sorá n hiá nypó tlá sra is felhıv́tá k a pá lyá zó k igyelmé t, ennek ké t cé g tett idő ben eleget. Ezt kö vető en szü letett meg a dö nté s, amelyet az ö nkormá nyzat a bizottsá g javaslata szerint a napokban hozott meg: Bordá ny
Nagykö zsé g Onkormá nyzata a legkedvező bb ajá nlattevő vel, a Norbo-Ep Kftvel kö tö tte meg a szerző dé st.
Má rcius 22. napjá tó l szá mıt́va ö t napja van arra a vá llalkozó nak, hogy á tvegye a munkaterü letet, é s ezt kö vető en
aká r má r azonnal megindulhat a munka. A 100%-os pá lyá zati tá mogatá sró l
szó ló szerző dé s szerint legké ső bb jö vő é v jú nius 30-ig kell, hogy elké szü ljö n, lá togatható vá vá ljon a komplexum,
ezt a hatá ridő t a kivitelező nek a benyú jtott ajá nlatá ban is vá llalnia kellett.

Új információs táblák
kerültek kihelyezésre
a kerékpárutak mentén
Az Onkormá nyzat ö nerő bő l cseré lte le azt a nyolc hibá s, vagy
megrongá ló dott informá ció s tá blá t, melyek a keré kpá rú t menté n talá lható ak. Ez a beruhá zá s azé rt volt fontos, mert az elhaszná ló dottsá g mellett 2018-ban nevet vá ltoztatott i jú sá gi szá llá shely indokolttá tette a tá blá kon talá lható informá ció k frissıt́é sé t
is. Bıźunk benne, hogy a ké ső bbiekben telepü lé sü nkre lá togató
vendé gek nem é rzik magukat elveszettnek telepü lé sü nkö n é s
nagy haszná t veszik majd a rajta talá lható informá ció knak.
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Télűzés és tavaszvárás az óvodában
Februá r 26-á n nagy nap volt az ó vodá ban! Reggel a Vuk csoport meghıv́ta az ó voda minden csoportjá t egy kö zö s udvari Té lboszi kergeté sre.

Ezutá n kezdeté t vette a vá rva vá rt farsangi mulatozá s. A csoportokban a
hercegnő k, kaló zok, bohó cok, meseszereplő k é s tá rsaik együ tt tá ncoltak,
nevettek a vidá m dé lelő tti mulatsá gon. Voltak ü gyessé gi versenyek, vicces feladatok, eszem-iszom, vigadalom. Az udvaron a szé p idő nek kö szö nhető en tová bb folytató dott a zené s pará dé . Az é rkező Tavasztü ndé r segıt́sé gé vel a gyerekek é s felnő ttek nehezen ugyan, de hangos é neklé ssel
elkü ldté k a Té lboszorká nyt „hidegebb é ghajlatra”. A hagyomá nyokhoz hı-́
ven az elmaradhatatlan farsangi fá nk is mind elfogyott. A tartalmas dé lelő tt esemé nyei az ebé d utá ni á lmokban folytató dtak tová bb, hiszen mé g

a legerő sebb karatemester é s szuperhő s is nagyon elfá radt.
A té l elű zé se utá n meg is kezdtü k a tavaszi udvari munká latokat. A Beporzó k napja (má rcius 10.) elő tt ké szı-́
tett a Vuk csoport egy mé hecske-hotelt, hogy a szorgos kis mé hek munká já t segıt́sé k. Ezt a kis „laká st” a gyerekektő l tá vol, egy utcai napos ablakba helyezté k el. Idő kö zben a Tesz-Vesz
Tavasz ’21 pá lyá zaton nyertü nk 6 db
tö lgyfa-csemeté t. Ezekrő l á tmenetileg Lajkó Csaba Lá szló né Gabi né ni
gondoskodik, hogy erő sö djenek mé g
egy kicsit a fá k. Tová bbi elhelyezé sü krő l mé g nem dö ntö ttü nk. Eső vıźgyű jtő hordó t is vá sá rolt az inté zmé ny, hiszen a tavaszi virá gü lteté shez jó l jö n
majd egy kis eső vıź, bıźva abban, hogy
megtelik. A csoportok a szé p tavaszi
napsü té st kihaszná lva gyakran elsé tá lnak a kupak-gyű jtő á llomá shoz is,
hogy vigyenek egy-egy csomag kupakot. Nagy ö rö mmel dobá ljá k be a tá roló ba a gyerekek, hisz tudjá k, hogy
ezzel jó t tesznek, má sokon segıt́hetnek.
Horváthné Kálmán Zita

Óvodai és bölcsődei beiratkozás a 2021/22-es évre
Az Inté zmé nyü nkbe elektronikus ú ton is be lehet iratkozni.

2021. á prilis 22-23. (csü tö rtö k- pé ntek) 7-17 ó rá ig
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
- A gyermek lakcım
́ ká rtyá ja é s TAJ ká rtyá ja
- Szü leté si anyakö nyvi kivonata
- A szü lő lakcım
́ ká rtyá ja é s szemé lyi igazolvá nya
- Nem magyar á llampolgá r eseté n a tartó zkodá si jogcım
́ et igazoló okirat,
kereső tevé kenysé g igazolá sa.
A gyermek abban az é vben, amelynek augusztus 31. napjá ig a
harmadik é leté vé t betö ltö tte, a nevelé si é v kezdő napjá tó l legalá bb
napi né gy ó rá t kö teles ó vodai nevelé sben ré szt venni, a nemzeti
kö znevelé srő l szó ló 2011. é vi CXC. tö rvé ny alapjá n. Azok a gyermekek, akik a felvé teltő l szá mıt́ott fé l é ven belü l (2022. februá r 28-ig)
betö ltik a harmadik é leté vü ket, szinté n ké rhetik az ó vodai felvé telt.
Bö lcső dei beiratkozá s eseté ben, azok jelentkezé sé t vá rjuk, akik
gyermekü k ré szé re 2021.09.01. é s 2022.08.31. kö zö tti idő szakban
igé nyelnek bö lcső dei ellá tá st. Abban az esetben is ké rem jelentkezé sü ket, ha gyermekü k ké t é ves kora elő tt szeretné k ké rni az ellá tá st.

Érdeklődni:
Lázárné Borbola Márta
Vass Karolina
intézményvezető
óvodatitkár
06 30/974-0291
06 62/588-075
E-mail: ovoda@bordany.hu

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Mindenkit időutazásra invitál a hatodik
osztály
Iskolá nk tanuló i, mint
minden é vben, most is
megemlé keztek a 48/
49-es forradalom é s
szabadsá gharc esemé nyeirő l. Lippai Judit é s
Tö rö k Tilda, iskolá nk
taná rai má r augusztusban elkezdté k a ké szü lő dé st az esemé nyre.
Azonban a já rvá nyü gyi
szigorıt́á sok az ő dolgukat is megnehezıt́etté k,
ıǵy a vá rtná l sokkal hamarabb kellett felvenni a mű sort. De a taná rok é s a diá kok is egyará nt megá lltá k helyü ket, é s bá r é lő ben nem
lá thatta szinte senki, te-

lepü lé sü nk ö sszes online hıŕcsatorná já n keresztü l ré szt lehet venni a megemlé kezé s
nyú jtotta idő utazá son. Mely sorá n megelevenednek elő ttü nk a kor nagyjai, mint pé ldá ul
Pető i Sá ndor, Jó kai Mó r vagy Vasvá ri Pá l. Az esemé nyeket a 6.-osok tá ncai szın
́ esıt́ik,
melyek igazi nemzeti szın
́ ű re sikerü ltek. A megemlé kezé st a Pető i szoborná l fejezté k
be, ahol né ma csenddel, valamint koszorú zá ssal emlé keztek meg elhunyt nagyjainkró l.

A művészetoktatás
Tudnivalók
térítési- és
az iskolai
tandíjainak be izetése beiratkozásról
Kedves Szü lő k! A mű vé szetoktatá s té rıt́é si- é s tandıj́ainak be izeté se idé n a Kré ta felü leté n lehetsé ges: Elő szö r lé pjenek be az

iskola KRETA felü leté re az alá bbi linken: https://klik02970500
1.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login (gondviselő i jogosultsá ggal), majd kattintsanak az E-ü gyinté zé s (kö zé pső ) ikonra. Ezt
kö vető en a baloldalon lehet kivá lasztani a „Be izetendő ” sort. Itt
talá lható a szá mla, amelyet ki kell vá lasztani a jelö lő né gyzetben
elhelyezett pipá val. Vé gü l a rendszer felkın
́ á lja a izeté si mó dokat. Ké rjü k, a já rvá nyhelyzet miatt vá lasszá k az á tutalá sos vagy
a csekkes izeté si mó dot, a ké szpé nzes izeté st mellő zzé k! Aki a
csekkes izeté s mellett dö nt, az iskolá ban munkanapokon 8 – 16
ó rá ig á tveheti. Az iskola honlapjá n lé vő tá jé koztató segıt́sé gü l
szolgá l a szá mla rendezé sé ben.

Az emberi erő forrá sok minisztere á ltal kiadmá nyozott 19/2021. (III. 10.) EMMI hatá rozat é rtelmé ben az á ltalá nos iskolai beiratkozá s idő pontja a 2020/2021. tané v rendjé rő l
szó ló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 7. §á ban rö gzıt́etteknek megfelelő en: 2021. á prilis 15-16. A Szegedi Tankerü leti Kö zpont á ltal fenntartott iskolá kban mindké t napon 8
ó rá tó l 19 ó rá ig tart a beiratkozá s. Az EMMI
hatá rozat elé rhető az Oktatá si Hivatal honlapjá n: https://www.oktatas.hu/pub_bin/
dload/kozoktatas/tavoktatas/19_2021_EM
MI_hatarozat.pdf. A ré szletes eljá rá srendrő l

a ké ső bbiekben az iskolá k honlapjá n tá jé kozó dhatnak az é rintett szü lő k.
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Virágvasárnap – Nagyhét
– Húsvét ünnepe
A já rvá ny miatt a hagyomá nyos ü nnepi szertartá sokat vá rható an ebben az
é vben is a kü lö nbö ző online lehető sé gekkel é lve kö vethetjü k.
Virágvasárnap – március 28.: A barkaszentelé s é s a kö rmenet sorá n já tszó dik le elő ttü nk virá gvasá rnap jelentő s esemé nye: a liturgia első fele Jé zus
dicső sé ges jeruzsá lemi bevonulá sá t jelenıt́i meg, amikor a né p ujjongva,
hozsanná zva, pá lmaá gakkal kezé ben siet Krisztus elé , akit a pap szemé lyé ben é s a kö rmeneti keresztben kell lá tnunk. A szentmise olvasmá nyai
pedig má r Urunk szenvedé sé t é s kereszthalá lá t jelenıt́ik meg.
Nagycsütörtök – április 1.: A szentmise az utolsó vacsorá t hozza a jelenbe,
amikor Jé zus szereteté nek jelé t adva megalapıt́ja az egyhá zi rend é s az eukarisztia szentsé gé t.
Nagypéntek (szigorú böjt) – április 2.: Urunk halá lá nak emlé knapja. Ezen a
napon maga az ö rö k Fő pap mutatta be vé res á ldozatá t a kereszt oltá rá n:
igeliturgia, ü nnepé lyes kö nyö rgé sek, hó dolat a kereszt elő tt, szentá ldozá s,
imá dsá g a szentsıŕná l ré szei a hagyomá nyos szertartá snak.
Nagyszombat – április 3.: Urunk sıŕban nyugová sá nak napja. A templom
elő tere egé sz nap nyitva á ll, hogy imá dsá gos lé lekkel felkereshessü k a
szentsıŕt. Hú své t vigıĺiá ja: tű zszentelé s a templom elő tt, hú své ti ö rö mhirdeté s, ó szö vetsé gi olvasmá nyok, a mise első ré sze, majd keresztvıźszentelé s, az ü nnepi mise má sodik ré sze, vé gü l kö rmenet.
Húsvétvasárnap – április 4.: ,,Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nékünk,
örvendezzünk és vigadjunk rajta''. Felé rtü nk a győ zelem hegyé re, a vilá gossá g győ zö tt a sö té tsé g felett, az é let a halá l felett. Elkezdő dö tt a hú své ti idő szak, mely ö tven napig tart. Pü nkö sd ü nnepé vel, a Szentlé lek kiá radá sá val
zá rul.
Húsvéthétfő – április 5.: Az evangé liumban szereplő asszonyok a feltá madá s ö rö mhıŕé vel szaladnak a tanıt́vá nyokhoz, mikö zben talá lkoznak a Feltá madottal. Legyü nk mi is a feltá madá s ö rö mé nek hirdető i!
A Virá gvasá rnap é s Hú své ti Szent Há romnap ü nneplé sé nek lehető sé geirő l
pontos informá ció k mé g nem á llnak rendelkezé sü nkre. A templom biztosan nyitva á ll majd az imá dkozni vá gyó k elő tt. Virá gvasá rnap a megszentelt barkaá gak templomunk bejá ratá ná l lesznek é s elvihető k.
Nagypé nteken dé lutá n 2 ó rá tó l 6 ó rá ig, Nagyszombaton reggel 8-tó l este
7-ig, Hú své tvasá rnap pedig reggel 8- tó l dé lutá n 6-ig. Egyé ni imá dsá gra,
elcsendesedé sre é s a Szent Sıŕ lá togatá sá ra nyıĺik lehető sé g.

A járványügyi helyzet egyházra
vonatkozó rendelkezései

Kedves Hıv́ek! A já rvá nyü gyi rendelkezé sek alapjá n Szeged-Csaná di Egyhá zmegye terü leté re vonatkozó an Dr. Kiss-Rigó Lá szló megyé spü spö k ú r
az alá bbiakat rendelte el: 2021. má rcius 8-tó l szü netelnek a nyilvá nos szentmisé k, liturgiá k.
A templomok nyitva lesznek, lehető sé get adva a
szemé lyes imá dsá gra. A szentsé gek kiszolgá ltatá sa a korá bban megkü ldö tt ró mai rendelkezé sek alapjá n tö rté nhet. Temeté si gyá szmisé ket egy
ké ső bbi idő pontra kell halasztani, amikor má r lehetsé gessé vá lik az elvé gzé sü k. Temeté sek alkalmá val csak a ravatalozó n kıv́ü l lehet vé gezni a
szertartá st, igyelembe vé ve az egé szsé gü gyi elő ıŕá sokat. Jelen rendelkezé sek a visszavoná sig maradnak é rvé nyben.
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Sípjegyek a
sekrestyében
vásárolhatóak
5.000,10.000,- és
20.000,forintos
címletekben.

Feltámadás

Fakadnak má r a virá gok,
Kiderü l az é g,
Es a fö ld most ké szü l ü lni
Drá ga ü nnepé t.
Szıv́einkben, mint a fö ldö n,
Ma ö rö m legyen,
Feltá madt az istenember
Győ zedelmesen!
Akik tanait gyű lö lté k,
Meg nem ö lheté k.
Nem rejthette sıŕ magá ba
Egi szellemé t.
Mert é gbő l eredt s nem is volt
Szü leté se sem...
Feltá madt az istenember
Győ zedelmesen!
Kettő s ü nneplé s azó ta
Minden kikelet!
A mennyorszá gé s a fö ldé ...
Unnepeljetek!
Adjatok há lá t, hogy ismé t
Uj vilá g terem,
S feltá madt az istenember
Győ zedelmesen!
Aki tudja, mint tö ré fel
Sıŕjá t a dicső ;
Aki lá tja, hogy a fö ldö n
Minden ú jra nő ;
Gondoljon feltá madá sra,
Mely ö rö k leszen...
Feltá madt az istenember
Győ zedelmesen!
Adjatok há lá t s virá got,
Tö mjé nt hozzatok.
Hallelujah! hallelujah!
Zengje ajkatok.
Mert feltá madtok ti is mé g
Valamennyien,
Mint az istenember egykor:
Győ zedelmesen.

Adományokat
az orgonára
elkülönített
számlaszámra
is köszönettel
fogadunk:
5690003711081124

Fogadjon örökbe orgonasípot
és támogassa a bordányi Szent István Király Templom orgonájának bővítését!

Tavaszi ebzárlat és
legeltetési tilalom
A ró ká k veszettsé g elleni orá lis immunizá lá sa miatt 2021.
má rcius 27-tő l 2021. á prilis 16-ig ebzá rlatot é s legelteté si tilalmat rendeltek el nagykö zsé gü nkben is.
Az ebekre, macská kra é s legelő á llatokra kiterjedő zá rlat
cé lja, hogy a kijuttatott, vakciná t tartalmazó csalé tkeket
a vö rö s ró ká k helyett ne a há ziá llatok vegyé k fel. A csalé -

Má r megtekinthető a szemé lyi jö vedelemadó bevallá s
tervezete a Nemzeti Adó - é s Vá mhivatal https://eszja.
nav.gov.hu/ oldalá n. Ugyanitt rendelkezhetü nk adó nk
1%-á nak felajá nlá sá ró l is. Ké rjü k Onö ket, ha csak egy
mó d van rá adó juk egyszá zalé knyi ré szé t mindenké ppen bordá nyi civil szervezetnek vagy alapıt́vá nynak
ajá nljá k fel! A Bordá ny Kö zsé g Fejlő dé sé ért Kö zalapıt́vá ny a beé rkezett felajá nlá sokat egy intelligens bordá nyi zebra kialakıt́á sá ra kö ltené el. Mint korá bban is
beszá moltunk ró la, a zebra a Kossuth utca - Benke Gedeon utcai ú tkeresztező dé sben kerü l kialakıt́á sra.
Kö szö njü k, hogy az 1%-kal is segıt́i telepü lé sü nk fejlő dé sé t!

tekszó rá s a lakott, beé pıt́ett terü leteket nem é rinti.
A veszettsé g vıŕusá ra a vadon é lő é s a há zi emlő sá llatok
egyará nt fogé konyak. Hazá nkban a fertő zé s fő fenntartó i
a vö rö s ró ká k, ezé rt azok megelő ző immunizá lá sa kiemelten fontos á llategé szsé gü gyi feladat.
A csalé tek kerek, barna szın
́ ű , az ember szá má ra kellemetlen szagú , belsejé ben alumın
́ ium bliszterben talá lható a vakcina. Ha a vakcina az ember szá já ba, orrá ba
vagy megsé rtett bő ré re kerü l, azonnal orvoshoz kell fordulni. Amennyiben a vakcina ké zre vagy má s fedetlen
testré szre jut, azonnal le kell mosni szappannal é s bő vıźzel.

Apróhirdetés: 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 é rtő szakembernek. Erd.: 06 20/392-7379

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban
a régi temetőben
Ügyintéző: Gallai Éva
Telefon: 06-30/924-3293
Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás
Bordányi Napló | 7

Szerdán újabb véradás a Faluházban
2021. má rcius 31-é n, szerdá n 13:0017:00 ó ra kö zö tt vé radá st szervez a
Magyar Vö rö skereszt Terü leti Szervezete a Faluhá z szın
́ há ztermé ben.
Vé radó lehet minden 18-65 é v kö zö tti, tö bb mint 50 kilogramm sú lyú ,
egé szsé ges ember. A COVID-19 betegsé gbő l való gyó gyulá st kö vető en
há rom hé t mú lva (21 nap) adhat vé rt.
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!

A külterület egyes részein változik
a hulladékszállítás időpontja

Vá ltozik a bordá nyi Seregé lyes dű lő , Bé ke dű lő é s
a Kiskertekben a hulladé kgyű jté s napja. A korá bban minden hó nap első keddi napja helyett minden hó nap első csü tö rtö ki napjá n fog megtö rté nni
2021. á prilis 1-jé t kö vető en mind a kommuná lis,
mind a szelektıv́ hulladé k gyű jté se az alá bbiak szerint: á prilis 1.; má jus 6.; jú nius 3.; jú lius 1.; augusztus 5.; szeptember 2.; októ ber 7.; november 4.; december 2.
Ké rjü k a fenti idő pontokban reggel 7 ó rá ig kihelyezni az é rintett terü leteken a hulladé kot! A Mező dű lő ben, Bordá ny dű lő ben, tová bbra is marad
a minden hó nap első szerdai napja!
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Tudnivalók a
talajterhelési díjról
Megkezdtük a tavaszi vetőmagok
értékesítését, rendelésfelvételét!
Szezonális ajánlatunk:
tritikálé (előrendelésre), árpa, zab, lucerna,
kukorica vetőmagok
Kínálatunkban egész évben megtalálható:
bárányindító, báránynevelő és hízlaló tápok,
borjúindító és borjúnevelő tápok,
tejpótló borjútápszerek,
szója, napraforgó, cgf por,
cgf pellet takarmány alapanyagok,
premixek, koncentrátumok, toxinkötők,
BÁBOLNA termékek

Felhıv́juk azon lakosok igyelmé t, akiket talajterhelé si
dıj́ izeté si kö telezettsé g terhel, hogy a talajterhelé si dıj́
bevallá si, valamint dıj́ izeté si kö telezettsé gü knek 2021.
má rcius 31-ig szıv́eskedjenek eleget tenni. A bevallá si

Előjegyzést felveszünk kukorica, búza, árpa felvásárlására.
Kombájn tisztán, szárítás nélkül, azonnali ﬁzetéssel!
Hívja takarmányos munkatársainkat a részletekért!

Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök:07:30-16:00
Péntek: 7:30-15:00
Takarmány értékesítés
6791 Szeged-Kiskundorozsma
Kettőshatári út 6.
Telefon: +36 62/556-130

Állattenyésztési Szakáruház
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Tel.: +36 62/556-120
rendeles@delifarm.hu
www.delifarm.hu
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek:08:00-17:00

kö telezettsé g teljesıt́é sé hez szü ksé ges nyomtatvá ny a
Bordá nyi Polgá rmesteri Hivatalban (Bordá ny, Benke
Gedeon u. 44.) ké rhető , tová bbá a www.bordany.com
honlapró l letö lthető . A bevallá s elektronikus formá ban is benyú jtható a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
weboldalon az ö nkormá nyzat kivá lasztá sá t kö vető en
az „ü gyindıt́á s” menü pontban.
Tisztelettel: Polgármesteri Hivatal
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A Volánbusz menetrend módosításai
Tá jé koztatjuk Onö ket, hogy a VOLANBUSZ Zrt. 2021.
á prilis 11-tő l az telepü lé sü nket is é rintő en menetrend
mó dosıt́á sok bevezeté sé t kezdemé nyezi a szolgá ltatá st
megrendelő Innová ció s é s Technoló giai Miniszté riumná l.
5047 Szeged - Ullé s - Ruzsa - Pusztamé rges
autó buszvonalon munkaszü neti
napok kivé telé vel naponta
8:15 ó rakor Ruzsá ró l Szegedre induló 448 sz. já rat
30 perccel ké ső bb kö zlekedik. Ullé s - Bordá ny
- Szeged viszonylatban
az 5049/238 sz. já rat
vá ltozatlan utazá si lehető sé get biztosıt́ a
mó dosuló já rat eredeti idő fekvé sé ben.
Munkaszü neti napok
kivé telé vel naponta
10:05 ó rakor Ruzsá ró l Szegedre induló
458 sz. já rat 30 perccel ké ső bb kö zlekedik. Ullé s - Bordá ny - Szeged viszonylatban az 5049/
248 sz. já rat vá ltozatlan utazá si lehető sé get biztosıt́ a
mó dosuló já rat eredeti idő fekvé sé ben.
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5049 [Szeged] - Ullé s - Pusztamé rges autó buszvonalon
munkaszü neti napok kivé telé vel naponta 7:12 ó rakor
Pusztamé rgesrő l Szegedre induló 218 sz. já rat 10 perccel ké ső bb kö zlekedik.
5050 Szeged - Bordá ny - Ullé s autó buszvonalon a tané v tartama alatt munkanapokon 7:35
ó rakor Ullé srő l Szegedre induló 338 sz. já rat 25 perccel
ké ső bb kö zlekedik.
Ullé s-Bordá ny-Szeged viszonylatban
az 5049/ 218 sz. já rat biztosıt́ utazá si
lehető sé get a mó dosuló já rat eredeti idő fekvé sé ben.
5054 Szeged - Bordá ny Ullé s -Kiskunmajsa, Gá rgyá n
- Pusztamé rges - Kiskunhalas autó buszvonalon
munkaszü neti napok kivé telé vel naponta 9:30 ó rakor
Kiskunhalasró l Szegedre induló 228 sz. já rat 10 perccel
korá bban indul, é s tö bbek kö zö tt Ullé s - Dorozsmai ú t
81., Bordá ny - Zá ká nyszé ki ú t, Bordá ny - Farkastanya,
Bordá ny - Kalmá r-tanya megá lló helyeken is megá ll.

Megkezdődhettek az orgonafelújítás
helyszíni munkálatai
Tö bb hó napos mű helymunka
utá n, má rcius kö zepé n Csibi Balá zs orgonaé pıt́ő irá nyıt́á sá val elkezdő dhettek a helyszın
́ i munká latok, melynek vé gezté vel lezá rul
orgonaprojektü nk I. ü teme.
Ez azt jelenti, hogy Hú své t utá n a
Győ rbő l kapott, immá r kıv́ü l-belü l megú jult é s korszerű sıt́ett há rommanuá los já tszó asztalró l
megszó laltatva hallhatjuk orgoná nk jó l megszokott hangjá t.
Mivel a Győ rbő l hozott né gy pedá l sıp
́ sor is beé pıt́é sre kerü l,
ezé rt a mé ly hangok vé gre erő teljesen is ké pesek lesznek megszó lalni.
Az ö t napon á t tartó munká latok
eredmé nyeké nt helyet cseré lt a
ké t já tszó asztal, a ké t pedá llá da, valamint felkerü lt a kó rusra a gö rgő kkel felszerelt dobogó , melynek segıt́sé gé vel
a klaviatú ra mozgatható vá vá lt. A já tszó asztal é s az orgona kö zti ö sszekö tteté st jelentő ó lomcsö vek szerepé t a
vezeté kek, a szelepek nyitá sá t vé gző membrá nok helyé t pedig a má gneskapcsoló k vetté k á t. A beé pıt́é sre vá ró
120 pedá lsıp
́ ot - melyek kö zü l a leghosszabb tö bb mint 5 mé ter - alaposan megtisztıt́ottá k. A fé msıp
́ ok hamarosan ú j festé st is kapnak.
Sajnos ké t szakember karanté nba kerü lé se miatt a helyszın
́ i munká latok ké t ré szletben való sulnak meg. Mindekö zben Bá lint Vilmos, zsombó i asztalos
mester mű helyé ben má r ké szü l a hangszerek kirá lynő jé nek ú j ,,ruhá ja” melynek formavilá ga jó l fog illeszkedni templomunk
neogó tikus stıĺusá hoz.
Remé nyeink szerint a nagyhé t má sodik felé ben folytató dhat a megkezdett munka, melynek eredmé nyeké nt ú jra orgonazene tö ltheti be templomunkat. Bıźunk benne, hogy
a já rvá ny enyhü lé sé vel a hú své ti idő szak
ö rö mteli hangulatá t mé ltó mó don segıt́i a
megú juló hangszer.
Há lá san kö szö njü k az adomá nyokat, imá dsá gokat é s biztató szavakat, melyek segıt́sé gé vel idá ig eljuthattunk. Kö szö njü k mindazoknak, akik a munká ban ré sztvevő mesterek ellá tá sá ró l bő kezű en gondoskodtak.
Bıźom benne, hogy a nagylelkű adakozó k segıt́sé gé vel a 2. ü temhez is hamarosan hozzá kezdhetü nk, melynek
eredmé nyeké nt egy gazdag hangzá sú kü lö nlegesen szé p hangszert tudhatunk magunké nak.
Gábor Tamás
Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím:
naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN 2062-4255
Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon:
30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu Kéziratokat
nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés
jogát! A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
További hírek, részletes információk, tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv,
nyomdai előkészítés: Gyuris János Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A
Bordányi Napló belterületen közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar
Posta segítségével jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity. Lapzárta: 2021. április 20. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2021. április 30. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Csütörtök

Hétfő

Kedd

Szerda

16°C
4°C

17°C
5°C

18°C
6°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Péntek

Szombat

Vasárnap

17°C
6°C

16°C
6°C

16°C
6°C

15°C
6°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve zápor
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Egyelőre zárt kapuk mellett zajlódnak a meccsek
A Bozsik tornákat törölték, a futsal mellett a nagypályás találkozóké a terep
Január közepétől, de a legtöbb korosztályt figyelembe véve február első napjaitól indult újra a futballélet sportegyesületünknél. A járványhelyzet miatti
kényszerszünetet követően, a szükséges biztonsági előírások betartása mellett először az edzések kezdődtek meg.
Egyelőre a legkisebb ovi és U7-es korosztály nem edz, ezen kívül női és férfi
vonalon is mindenki nekivágott a munkának. Az MLSZ a hónap elején határozatlan ideig felfüggesztette, törölte a
Bozsik tornákat, így a hét és tizenhároméves kor közötti sportolóknak ezek
az események egyelőre elmaradnak. A
CSLSZ által szervezett futsal bajnokságok nem maradtak el, itt a női felnőtt
bajnokságban, az U11-es, U15-ös és U19-es korosztályban vagyunk érdekeltek, ezen kívül első alkalommal a megye
I-es felnőtt csapatunkra alapozva a regionális futsal bajnokságban is elindultunk. Várhatóan a Bordányi Napló következő számában már be tudunk számolni Önöknek az elért eredményekről, az viszont már most jól látszik, hogy
a kispályás küzdelmek remek kiegészítése volt a téli felkészülésnek. Röviden a bajnoki szerepelésekről. Felnőtt megye I-es gárdánk két bravúros győzelemmel indított még két, ősszel elmaradt mérkőzésen, előbb az Algyőt, majd
pedig idegenben a Mórahalmot sikerült egy-nullára legyőzni. Ezt követően sajnos Apátfalván némileg váratlanul 21-re alulmaradtunk, viszont a listavezető és NB III-ba igyekvő Makó ellen végig szervezetten és jól játszva csupán
két gólos vereséggel zártunk. Legutóbb az UTC elleni idegenbeli összecsapáson nyertünk két góllal, vasárnap hazai
pályán a Szentes elleni rangadó következik. Megye III-as alakulatunk továbbra is veretlen hazai pályán, az előző
fordulóban Újszentivánon kikaptunk, javítani ismét itthoni környezetben szombaton a Szegvár ellen lehet. Az U19es bajnokság még nem indult el, az U17-es mérkőzés pótlások jól sikerültek, hiszen a jó erőkből álló DAFC és
Szentes elleni találkozót is sikerült behúzni. Kiemelt U15-ös bajnokságban szereplő gárdánk már január végén
pótolt találkozókat, idegenben játszottunk Békéscsabán, Szolnokon, és Gyulán is, valamint hazai pályán fogadtuk a
Ceglédet, a Békéscsabai Előrét, a Hódmezővásárhelyt és a Makót. Több jó eredmény is született, viszont akadtak
olyan találkozók is amiből sokat lehet tanulni azért, hogy a későbbiekben hasonló hibák ne forduljanak elő. Egy
biztos, hogy ebben a korosztályban is a gyerekek fejlődése, a megfelelő színvonalú terhelés biztosítása a legfontosabb, a srácoknak meg kell szokniuk a kiemelt feladatokkal járó szintet. Női vonalon elsőként U19-es korosztály játszott 2020-ról elmaradt mérkőzéseket, ugyan a HFC ellen alul maradtunk, ezt követően a Makót,
Szentest és a SZEOL-t is gólt sem kapva sikerült legyűrni. Egy női felnőtt mérkőzést is játszottunk, a Csanytelek
elleni ikszel indítottuk a tavaszt.

Vízelvezetőrendszer épült a legkritikusabb területekre
Önerős beruházás keretében, támogatóknak köszönhetően készült el a munka
Még január végén készült el a Bordány Sportkör saját kivitelezésében,
az elnökségi tagok segítségével a Bordányi Focipálya vízelvezetési
rendszerének kiépítése. A fejlesztést régóta tervezték már, hiszen így
egy nagyobb esőzést követően is használható marad a pálya. Az önerős beruházás, fejlesztés során 200 méter dréncső került azokra a
kritikus területekre, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükséges volt beavatkozni. A tervek között szerepel a rendszer bővítése, finomítása is a közeljövőben, illetve a települési csatornarendszerrel
történő összekötése. A munkálatokhoz jelentős támogatást nyújtott a
kivitelezésekhez elengedhetetlen kavics biztosításával Patyi Tibor, a
Majsa-Gáz Kft. vezetője, amelyet sportegyesületünk tagjai nevében
ezúton is köszönünk!
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