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Bordány	nagyközség	polgármestere	november	16-án	csütörtökön	17	órára	hıv́ott	össze	Falugyűlést	a	Falu-
ház	nagytermébe.	A	falugyűlés	vendége	lesz	B.	Nagy	László	országgyűlési	képviselő.	A	gyűlés	témakörei	kö-
zött	szerepel	az	elkövetkező	évek	fejlesztési	terveinek	bemutatása,	többek	között	megismerhetik	az	iskola	és	

óvoda,	 valamint	 a	 sportcsarnok	 felújıt́ásá-
nak	 folyamatát.	 Javában	zajlik	a	belterületi	
útépıt́ési	program	előkészıt́ése,	a	falugyűlés	
résztvevői	bepillantást	nyerhetnek	az	enge-
délyezés	alatt	álló	tervekbe.	Szó	lesz	a	nagy-
község	 új	 településfejlesztési	 koncepciójá-
ról,	ezzel	kapcsolatosan	bemutatásra	kerül-
nek	 az	 eddig	 elkészült	 anyagok.	 Lehetőség	
lesz	ehhez	hozzászólni,	új	javaslatokat	adni.	
A	képviselő-testület	megbıźást	adott	a	tele-
pülésképi	 arculati	 kézikönyv	 elkészıt́ésére.	
Az	erről	szóló	előzetes	tájékoztató	megtar-
tása	is	a	falugyűlés	keretében	kerül	majd	sor.	
Nagyon	fontos,	hogy	a	település	lakói	együtt	
gondolkodjanak	 annak	 érdekében,	 hogy	 a	
Bordányban	 élők,	 dolgozók	 és	 vállalkozók	

megtalálják	számıt́ásaikat	a	nagyközségben.	A	közösen	végzett	tervezési	folyamat	révén	az	itt	élők	jobban	
magunkénak	érezik	majd	a	közösen	meghatározott	jövőképet	és	ıǵy	a	megvalósıt́ásában	is	jobban	együtt	
tudnak	működni.	A	falugyűlés	jó	alkalom	arra,	hogy	megvitassuk	azokat	a	problémákat,	amelyekkel	a	lakók-
nak	vagy	akár	a	falu	vezetésének	nap	mint	nap	meg	kell	küzdeniük.	O� nnek	is	ott	a	helye!

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

Falugyűlés	november	16-án,	csütörtökön	este		

„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	tar-
tott	a	bordányi	Faluházban	“A	házasság	öröme	az	
Egyház	 öröme”	 címmel.	 Kihangsúlyozta,	 hogy	
mennyire	örül	annak,	hogy	ezen	a	településen	a	fi-
atalabb	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	kiszolgálta-
tottá	válhatunk	olcsó	ideológiáknak.”	Mindszenty	
bíboros	bölcs	szavait	 is	 idézte:	 „Ne	 fogadjunk	be	
semmiféle	árvízi	hordalékot,	 hanem	az	 igaz	 érté-
kekhez	ragaszkodjunk,	amik	már	ki	vannak	próbál-
va.	Ez	számunkra	a	hit	és	a	remény.	Erre	építsük	jö-
vőképünket	és	ezt	adjuk	tovább.”	A	szentmiséből	is	
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	háza-
sok	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.
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tudnak	működni.	A	falugyűlés	jó	alkalom	arra,	hogy	megvitassuk	azokat	a	problémákat,	amelyekkel	a	lakók-
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KERÉKPÁRTÁMASZOK	 KERÜLTEK	 A	 TEMETŐBE

Újabb		fejlesztés		településünkön	
Tovább	folytatódott	a	bordányi	temető	fejlesztése.	A	
tavalyi	 nagyobb	 horderejű	 fejlesztéseket	 követően,	
most	folytatva	a	korábbi	közlekedésfejlesztési	elkép-
zeléseket	a	kerékpárral	közlekedőkre	gondolt	az	ön-
kormányzat.	Halottak	napját	megelőzően	került	ki-
helyezésre	16	db	új	kerékpártámasz,	a	temető	kerék-
párosok	által	leginkább	használt	területén.	A	fejlesz-
tés,	amelyet	az	önkormányzat	saját	erőből	valósıt́ott	
meg,	a	temetőbe	biciklivel	kilátogatók	kulturált	par-
kolását	 segıt́i	 majd.	 Ezentúl	 nem	 kell	 a	 villanyka-
rónak	vagy	oszlopnak	támasztani	biciklijeiket.

LEGKÖZELEBB	 FEBRUÁRBAN	 LESZ	 VÉRADÁS		

Vérükkel	126	emberen	segítettek		
A	Vöröskereszt	és	a	Faluház	szervezésének	köszön-
hetően	településünkön	véradásra	került	sor	novem-
ber	3-án	(pénteken).	O� sszesen	közel	 félszázan	pró-
báltak	segıt́eni	vérükkel,	ıǵy	több,	mint	száz	emberi	
élet	megmentéséhez	 tudtak	hozzájárulni.	A	szerve-
zők	 ezúton	 is	 mindenkinek	 köszönik	 a	 segıt́séget!	
Februárban	 újra	 lesz	 lehetőség	 vért	 adni,	 reméljük	
akkor	még	többen	tudnak	majd	segıt́eni.

KÉT	CSAPAT	IS	MOST	JÁTSSZA	UTOLSÓ	BAJNOKIJÁT

Jön	a	Szegedi	VSE	elleni	rangadó

Női	kézilabda	csapatunk	vasárnap	hazai	pályán	24-
22-re	nyert	a	Deszk	ellen,	kedden	pedig	39-27-es	ve-
reséget	 szenvedett	 idegenben	 a	 listavezető	 Szeged	
KKSE	II-től,	mindezek	ellenére	a	lányok	nagyon	szé-
pen	szerepelnek	és	továbbra	is	őrzik	dobogós	helye-
zésüket.	 Legközelebb,	 november	18-án,	 szombaton	
17	órától	a	Hódmezővásárhelyi	KE	együttesét	fogad-
ják.	Focistáinkra	áttérve,	pénteken	13:30-tól	a	Ren-
dőr	TE-t	 látják	vendégül	a	Petőfi	utcai	sportpályán,	
ifistáink	 pedig	 ezúttal	 szabadnaposak	 lesznek.	 Két	
csapatunk	 is	 zárja	 az	 őszt,	 a	 Bordány	 II	 vasárnap	
13:30-tól	idegenben	a	Zsombó	II-vel	játszik,	mıǵ	női	
csapatunk	 ugyanezen	 a	 napon	 délelőtt	 10:00-tól	 a	
Csanytelek	SC-t	fogadja	a	„régi”	pályán.	Megye	I.	osz-
tályú	felnőtt	focistáink	a	pályafelújıt́ás	miatt	most	is	
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SzerdaKedd

9°C
2°C

8°C
1°C

Hétfő

11°C
3°C

IDŐJÓS

Szombat Vasárnap

11°C
2°C

11°C
2°C

Csütörtök Péntek

8°C
1°C

8°C
0°C
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idegenben	 meccselnek,	 ezúttal	 a	 bajnokság	 meg-
nyerését	kitűző,	remekül	szereplő	SZVSE	vendégei	
lesznek	a	Vasutas	stadionban	a	vasárnap	13:30-kor	
kezdődő	találkozón.	Hajrá	Bordány!	Hajrá	BSK!!!

KÉT	 NAPON	 ÁT	 VÁRJÁK	 AZ	 ÉRDEKLŐDŐKET

Nyílt	napokat	szervez	az	 ISZEK
November	21-től	22-ig	(keddtől	szerdáig)	nyıĺt	na-
pot	szervezünk	az	 Integrált	Szociális	 és	Egészség-
ügyi	Központban.	A	két	naposra	 tervezett	rendez-
vény	alkalmából	az	intézményben	működő	szociális	
és	 egészségügyi	 alapellátásokkal	 ismerkedhetnek	
meg	az	érdeklődők.	Célunk,	hogy	a	napi	munkánkat,	
az	igénybe	vehető	szolgáltatásokat	minél	szélesebb	
körben	megismerhessék	a	lakosok,	illetve	a	gyere-
kek	és	fiatalok	részére	bemutassuk	a	szociális	mun-
kát	mint	értéket.
Részletes	 programunkról	 a	 www.bordany.com-on	
illetve	a	Bordányi	Hıŕek	következő	számában	tájé-
koztatjuk	 önöket.	 Sok	 szeretettel	 várunk	 minden	
kedves	érdeklődőt!									
																															Tisztelettel:		Farkasné	Lippai	Ágota
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Csanytelek	SC-t	fogadja	a	„régi”	pályán.	Megye	I.	osz-
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