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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Kitűzték a látogatóközpont és a
sáncárkok sarokpontjait
Megkezdő dö tt a ré gé szeti ő spark kö zponti é pü leté nek kivitelezé se, a Norbo-Ep Kft. munkatá rsai a napokban
á tvetté k a munkaterü letet. Az ö nkormá nyzat tulajdoná ban lé vő 247/27 helyrajzi szá mú , kö zel há rom hektá ros
terü let é szaki ré szé n má r ki is tű zté k az é pü let é s az é pü letet kö rü lvevő korabeli sá nckerıt́é s alappontjait. A terü leten ké t á rok is keresztü lhalad, amelyek a Seregé lyesi csatorná ba, majd tová bb, a Dorozsma-Halasi fő csatorná ba vezetik le a vizet. A meglé vő á rkokat a
tervező beé pıt́ette a falukoncepció ba, az á tjá rható sá got korabeli fahidak segıt́sé gé vel való sıt́já k majd meg.
Az első koordiná ció s egyezteté sen az alapszint meghatá rozá sa volt a fő té ma, hiszen a
semlyé kes terü let kö zel egy mé terrel van mé lyebben, mint a Teré z utcai mű ú t szintje. Ehhez viszonyıt́va kell majd kialakıt́ani a fö ldsá ncot, az azt kö rü lvevő á rkot, é s termé szetesen az ő sfalu é pü leteit is.
A kitű zé skor kiderü lt, hogy a falubó l kivezető 303-as helyrajzi szá mú fö ldú t nyomvonala a telepü lé shez kö zeli
szakaszon kö rü lbelü l ké t mé terrel el van csú szva, azt az é pıt́kezé ssel egyidő ben majd korrigá lni kell, hiszen a
lá togató kö zpont elő tt keré kpá rtá roló t, parkoló kat is ki kell alakıt́ani, é s ezeknek bizony hely kell. Az arra já ró k
nap mint nap figyelemmel kıśé rhetik az é pıt́kezé st, é s esetenké nt elő fordulhat, hogy a munkagé pek miatt lassabb
lesz a kö zlekedé s ezen az ú tszakaszon. Szıv́es tü relmü ket, megé rté sü ket kö szö njü k.

Enyhülnek a tilalmak, de egyes védelmi
intézkedéseket meghosszabbítottak

Miutá n a beoltottak szá ma Magyarorszá gon á prilis hatodiká n (kedden) meghaladta a 2,5 millió t, a kö vetkező naptó l megkezdő dhetett a lé pcső zetes ú jraindıt́á s. Szigorú já rvá nyü gyi inté zkedé sek mellett, de kinyithattak az ü zletek, a szolgá ltatá sok é s a kijá rá si tilalom 22 ó rá ra toló dott. Emellett a vé delmi inté zkedé sek tová bbra is é rvé nyben maradnak. Az iskolá k é s ó vodá k á prilis 19-é n indulnak ú jra. Vá ltozatlanok maradnak a maszkviselé sre vonatkozó szabá lyok, a telepü lé sek belterü leté n, az utcá n
é s a kö zterü leten tová bbra is mindenki kö teles maszkot
hordani, illetve kö zterü leten é s nyilvá nos helyen a 1,5 mé teres tá volsá got tartani. Szabadidő s sport tevé kenysé g –
a kijá rá si tilalmon kıv́ü li idő szakban - tová bbra is folytatható egyedü l vagy ugyanazon há ztartá sban é lő kkel,
azzal a felté tellel hogy má soktó l legalá bb 1,5 mé ter tá volsá got kell tartani. A Vadgesztenye Etterem tová bbra sem
nyithatnak ki normá l ü zemben, csak az ott dolgozó k tartó zkodhatnak ezekben az egysé gekben. Csak az elvitelre
alkalmas é telek kiadá sa é s szá llıt́á sa é rdeké ben, az ehhez szü ksé ges idő tartamig mehetnek be az é ttermekbe a
vendé gek. A Bordá nyHostel tová bbra sem fogadhat szabadidő s cé llal é rkező vendé geket. Tavasszal is vigyá zzunk
magunkra é s egymá sra!

het a kö nyvszolgá ltatá s. A csomagokat elő re egyeztetett idő pontban á tvehetik a Faluhá zná l. 70 é ven felü lieknek kü lö n ké ré s eseté n há zhoz is szá llıt́juk a kö nyveket. Ké ré seiket e-mailben (konyvtar@bordany.hu), telefonon (06 30/965-0771), vagy a Faluhá z é s Kö nyvtá r
facebook é s messenger felü leté n adhatjá k le. Megé rté sü ket kö szö njü k!

Térítésmentesen igénybe vehető
tanácsadások és képzések
A Csalá d é s KarrierPONT taná csadó i az EFOP-1.2.9-172017-00010 projekt kereté ben tová bbra is rendelkezé sre á llnak mentá lhigié né s-pszicholó gia, munkaü gyi-HR é s
jogi ké rdé sekben. A veszé lyhelyzet fenná llá sa alatt online é s telefonos taná csadá sok zajlanak. Bő vebb informá ció , illetve jelentkezé s: honlapunk: csakpont.bordany
.com/szolgaltatasok/ (jelentkezé s: ű rlapon keresztü l);
Facebook-on: facebook.com/csakpontbordany; e-mail
cım
́ eink: csakpont@bordany.hu vagy a csakpont@dart
ke.hu. A jelentkezé shez szü ksé ges a kö vetkező szemé lyes adatok megadá sa: né v, lakhely, szü leté si idő , elé rhető sé g (telefonszá m vagy e-mail cım
́ ), tová bbá annak
megjelö lé se, hogy milyen té má ban szeretne taná csot, segıt́sé get ké rni. A megadott adatok alapjá n ü gyfeleinkkel idő pontot egyeztetü nk, é s megbeszé ljü k, hogy milyen eszkö zö n szeretné a taná csadá st igé nybe venni,
majd pedig ö sszekö tjü k ő ket szakké pzett taná csadó inkkal, akik ü gyfeleink segıt́sé gé re lesznek. A taná csadá s
Skype, Messenger videó vagy ZOOM program segıt́sé gé vel, valamint telefonon é s e-mail-en keresztü l tö rté nhet. A taná csadá sok sorá n az ü gyfeleink bizalma é s magá né letü k tiszteletben tartá sa tová bbra is az első szá mú
prioritá saink kö zé tartozik, ezé rt a taná csadá sokró l semmilyen formá ban nem ké szü l hang- vagy videó felvé tel.
Té rıt́é smentes ké pzé seink 10.000 Ft-os ké pzé si tá mogatá ssal zajlanak. Aktuá lis ké pzé seink: facebook.com/csak
pontbordany

Rajzokat, novellákat, történeteket,
verseket várnak a megye rendőrei
A Csongrá d-Csaná d Megyei Onkormá nyzat a Csongrá dCsaná d Megyei Rendő r-fő kapitá nysá g Megyei Balesetmegelő zé si Bizottsá gá nak szakmai tá mogatá sá val „Itt
kö zlekedem, vigyá zz rá m!” - Uj tá blá kkal a gyermekek
biztonsá gá ért cım
́ mel rajzpá lyá zatot hirdet á ltalá nos

Az Isteni Irgalmasság ünnepe
Aprilis 11-é n, a Hú své tot kö vető első vasá rnap ü nnepeljü k az Isteni Irgalmassá got, melyet Szent II. Já nos
Pá l pá pa vezetett be Szent Fausztina lengyel szerzetesnő vé r magá nkinyilatkoztatá sa alapjá n. Az Isteni Irgalmassá g ü nnepé nek lé nyege: az Isten irá nti
kereszté ny bizalom é s a felebará t tettekben megnyilvá nuló szeretete. „Leányom, hirdesd az egész világnak
felfoghatatlan irgalmamat! Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden
lélek, főleg a szegény bűnösök részére.”(Napló ré szlet)
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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B
C

Göcseji babos káposzta csülökkel

A

Tejfölös tökfőzelék, rántott
bordával

B
C

Paradicsomos-tejszínes csirkemell
tésztával
Brassói aprópecsenye pirított
burgonyával, cékla

A

Tejszínes-fokhagymás csirkemell
rizzsel

Magyaros
zöldborsóleves
Sajtkrémleves
kenyérkockával

Kedd
04.25. H

A
1

Tejfölös
karalábéleves

2

Gyümölcsleves

Szerda

1

Csontleves
cérnácska
tésztával

Szemes2 bableves
Csü
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Paprikáskrumpli virslivel, vegyes
vágott

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.

Kedves Olvasó ink! A vé delmi inté zkedé sek fokozatos feloldá sá nak kö szö nhető en kö nyvtá runkban ú jra mű kö d-

iskolá s gyermekek felső tagozatos tanuló i ré szé re. A
pá lyamunká kat a Csongrá d-Csaná d Megyei Onkormá nyzat postai cım
́ é re (6720 Szeged, Tisza Lajos krt.
2-4.) kell bekü ldeni 2021. má jus 14-ig az alkotó adatainak feltü nteté sé vel.
Tová bbá versıŕó é s novella pá lyá zatot hirdet a megyei
rendő r-fő kapitá nysá g. A balesetek csö kkenté se é s a
gyermekbalesetek megelő zé se cé ljá bó l rım
́ ekbe szedett alkotá sokat, a bű nmegelő zé s té makö ré ben pedig
mesé ket, novellá kat é s tö rté neteket vá rnak. Beadá si
hatá ridő : á prilis 18. é s á prilis 30. Ré szleteké rt lá togasson el a bordany.com-ra

Ön már felragasztotta a kukára a matricát?

Újraindul a könyvszolgáltatás

Hétfő

Kedd

Szerda

19°C
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Elvétve felhős

Elvétve zápor

Elvétve zápor

Péntek

Szombat

Vasárnap

14°C
5°C

16°C
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Elvétve zápor

Elvétve felhős

Elvétve felhős
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7°C
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