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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

A TÉMÁK KÖZÖTT SZEREPEL: FEJLESZTÉSEK, ÚJÍTÁSOK ÉS NAGYKÖZSÉGÜNK FEJLŐDÉSÉNEK TERVE

Falugyűlés november 16-án, csütörtökön este
Bordá ny nagykö zsé g polgá rmestere november 16-á n csü tö rtö kö n 17 ó rá ra hıv́ott ö ssze Falugyű lé st a Faluhá z nagytermé be. A falugyű lé s vendé ge lesz B. Nagy Lá szló orszá ggyű lé si ké pviselő . A gyű lé s té makö rei kö zö tt szerepel az elkö vetkező é vek fejleszté si terveinek bemutatá sa, tö bbek kö zö tt megismerhetik az iskola é s
ó voda, valamint a sportcsarnok felú jıt́á sá nak folyamatá t. Javá ban zajlik a belterü leti
ú té pıt́é si program elő ké szıt́é se, a falugyű lé s
ré sztvevő i bepillantá st nyerhetnek az engedé lyezé s alatt á lló tervekbe. Szó lesz a nagykö zsé g ú j telepü lé sfejleszté si koncepció já ró l, ezzel kapcsolatosan bemutatá sra kerü lnek az eddig elké szü lt anyagok. Lehető sé g
lesz ehhez hozzá szó lni, ú j javaslatokat adni.
A ké pviselő -testü let megbıźá st adott a telepü lé ské pi arculati ké zikö nyv elké szıt́é sé re.
Az errő l szó ló elő zetes tá jé koztató megtartá sa is a falugyű lé s kereté ben kerü l majd sor.
Nagyon fontos, hogy a telepü lé s lakó i együ tt
Pillanatkép a tavalyi Falugyűlésről
gondolkodjanak annak é rdeké ben, hogy a
Bordá nyban é lő k, dolgozó k é s vá llalkozó k
megtalá ljá k szá mıt́á saikat a nagykö zsé gben. A kö zö sen vé gzett tervezé si folyamat ré vé n az itt é lő k jobban
magunké nak é rezik majd a kö zö sen meghatá rozott jö vő ké pet é s ıǵy a megvaló sıt́á sá ban is jobban együ tt
tudnak mű kö dni. A falugyű lé s jó alkalom arra, hogy megvitassuk azokat a problé má kat, amelyekkel a lakó knak vagy aká r a falu vezeté sé nek nap mint nap meg kell kü zdeniü k. Onnek is ott a helye!
„A HÁZASSÁG ÖRÖME AZ EGYHÁZ ÖRÖME” CÍMMEL TARTOTT ELŐADÁST AZ EGYHÁZ KÉPVISELŐJE

Lélekemelő beszédet mondott Bíró László tábori püspök
Püspöki szentmisére került sor a bordányi templomban november 3-án, pénteken 17 órától. Ezt követően
Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar családreferens püspöke bő egy órás előadást tartott a bordányi Faluházban “A házasság öröme az
Egyház öröme” címmel. Kihangsúlyozta, hogy
mennyire örül annak, hogy ezen a településen a fiatalabb generáció is őrzi a hagyományokat, illetve
nagyon fontosnak tartja, hogy „legyen gyökerünk
és legyen jövőképünk, mert e kettő nélkül olyanok
leszünk, mint a széltől igazodott nád és kiszolgáltatottá válhatunk olcsó ideológiáknak.” Mindszenty
bíboros bölcs szavait is idézte: „Ne fogadjunk be
semmiféle árvízi hordalékot, hanem az igaz értékekhez ragaszkodjunk, amik már ki vannak próbálva. Ez számunkra a hit és a remény. Erre építsük jövőképünket és ezt adjuk tovább.” A szentmiséből is
A képen: Bíró László tábori püspök
idézett egy részletet, amely így szólt: „Szerezd meg
amit atyáidtól megörököltél, hogy a tied legyen.” A tábori püspök szerint a bordányi emberek és a fiatal házasok ebben jeleskednek. Az előadás végén a bordányiak nevében az egyházközség képviselői adtak át egy
ajándékcsomagot Bíró László tábori püspök úrnak köszönetképpen az előadásért és hitük megerősítéséért.

LEGKÖZELEBB FEBRUÁRBAN LESZ VÉRADÁS

Vérükkel 126 emberen segítettek
A Vö rö skereszt é s a Faluhá z szervezé sé nek kö szö nhető en telepü lé sü nkö n vé radá sra kerü lt sor november 3-á n (pé nteken). Osszesen kö zel fé lszá zan pró bá ltak segıt́eni vé rü kkel, ıǵy tö bb, mint szá z emberi
é let megmenté sé hez tudtak hozzá já rulni. A szervező k ezú ton is mindenkinek kö szö nik a segıt́sé get!
Februá rban ú jra lesz lehető sé g vé rt adni, remé ljü k
akkor mé g tö bben tudnak majd segıt́eni.
KÉT CSAPAT IS MOST JÁTSSZA UTOLSÓ BAJNOKIJÁT

Jön a Szegedi VSE elleni rangadó

KÉT NAPON ÁT VÁRJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET

Nyílt napokat szervez az ISZEK
November 21-tő l 22-ig (keddtő l szerdá ig) nyıĺt napot szervezü nk az Integrá lt Szociá lis é s Egé szsé gü gyi Kö zpontban. A ké t naposra tervezett rendezvé ny alkalmá bó l az inté zmé nyben mű kö dő szociá lis
é s egé szsé gü gyi alapellá tá sokkal ismerkedhetnek
meg az é rdeklő dő k. Cé lunk, hogy a napi munká nkat,
az igé nybe vehető szolgá ltatá sokat miné l szé lesebb
kö rben megismerhessé k a lakosok, illetve a gyerekek é s fiatalok ré szé re bemutassuk a szociá lis munká t mint é rté ket.
Ré szletes programunkró l a www.bordany.com-on
illetve a Bordá nyi Hıŕek kö vetkező szá má ban tá jé koztatjuk ö nö ket. Sok szeretettel vá runk minden
kedves é rdeklő dő t!
Tisztelettel: Farkasné Lippai Ágota
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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Csoportkép a kézilabda csapatunkról
Nő i ké zilabda csapatunk vasá rnap hazai pá lyá n 2422-re nyert a Deszk ellen, kedden pedig 39-27-es veresé get szenvedett idegenben a listavezető Szeged
KKSE II-tő l, mindezek ellené re a lá nyok nagyon szé pen szerepelnek é s tová bbra is ő rzik dobogó s helyezé sü ket. Legkö zelebb, november 18-á n, szombaton
17 ó rá tó l a Hó dmező vá sá rhelyi KE együ ttesé t fogadjá k. Focistá inkra á tté rve, pé nteken 13:30-tó l a Rendő r TE-t lá tjá k vendé gü l a Pető fi utcai sportpá lyá n,
ifistá ink pedig ezú ttal szabadnaposak lesznek. Ké t
csapatunk is zá rja az ő szt, a Bordá ny II vasá rnap
13:30-tó l idegenben a Zsombó II-vel já tszik, mıǵ nő i
csapatunk ugyanezen a napon dé lelő tt 10:00-tó l a
Csanytelek SC-t fogadja a „ré gi” pá lyá n. Megye I. osztá lyú felnő tt focistá ink a pá lyafelú jıt́á s miatt most is
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November 25-én 17:45-től a Sportcsarnokban.
Jegyek már elővételben megvásárolhatóak a
Faluházban és a Vadgesztenye Étteremben.

Újabb fejlesztés településünkön
Tová bb folytató dott a bordá nyi temető fejleszté se. A
tavalyi nagyobb horderejű fejleszté seket kö vető en,
most folytatva a korá bbi kö zlekedé sfejleszté si elké pzelé seket a keré kpá rral kö zlekedő kre gondolt az ö nkormá nyzat. Halottak napjá t megelő ző en kerü lt kihelyezé sre 16 db ú j keré kpá rtá masz, a temető keré kpá rosok á ltal leginká bb haszná lt terü leté n. A fejleszté s, amelyet az ö nkormá nyzat sajá t erő bő l való sıt́ott
meg, a temető be biciklivel kilá togató k kulturá lt parkolá sá t segıt́i majd. Ezentú l nem kell a villanykaró nak vagy oszlopnak tá masztani biciklijeiket.

idegenben meccselnek, ezú ttal a bajnoksá g megnyeré sé t kitű ző , remekü l szereplő SZVSE vendé gei
lesznek a Vasutas stadionban a vasá rnap 13:30-kor
kezdő dő talá lkozó n. Hajrá Bordá ny! Hajrá BSK!!!

BSK SPORTBÁL 2017
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