26. szá m | 2017. október 20. péntek
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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

AZT MONDJÁK, EGY NÉP LELKI KULTÚRÁJA ABBAN MUTATKOZIK MEG, AHOGY IDŐSEIVEL BÁNIK

Ünnepséggel kedveskedtek a szépkorúaknak
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata ö sszefogva a helyi inté zmé nyekkel má sodik alkalommal fejezte ki
tiszteleté t telepü lé sü nk szé pkorú lakossá ga elő tt októ ber 17-é n. Tiszteletet, ami magá ban foglalja az irá ntuk
é rzett szeretetet é s annak kifejezé sé t, hogy tá rsadalmunknak hasznos tagjai. Tudatni velü k, hogy
há lá sak vagyunk mindazé rt, amit felé pıt́ettek é s á tadtak szá munkra é s szü ksé gü nk van mindarra a
sok é lettapasztalatra, bö lcsessé gre, amivel csakis
ő k rendelkeznek. Az esemé nynek a Faluhá z adott
otthont, ahol szé p szá mmal é rkeztek a ré sztvevő k.
Megemlé keztek az idé n elhunyt idő sebb korú akró l
a nagyteremben elhelyezett gyertyá val é s virá ggal.
Az esemé ny ceremó niamesteri szerepé t Farkasné
Lippai Agota az ISZEK vezető je tö ltö tte be. Nyitó beszé det mondott Taná cs Gá bor polgá rmester é s
Szalai Antal nyugdıj́as klubvezető . Az ü nnepsé gre
Kaláccsal és frissítővel is kedveskedtek
versekkel, dalokkal, tá nccal é s kü lö nbö ző hangszerek megszó laltatá sá val ké szü ltek az Apraja-falva
Ovoda é s Bö lcső de nö vendé kei, valamint az Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola tanuló i.
A program vé gé n az Integrá lt Szociá lis é s Egé szsé gü gyi Kö zpont dolgozó i kis vendé glá tá ssal é s egy-egy á rvá cská val kedveskedtek a programon ré sztvevő idő seknek. Lapunk Obecsey Istvá n versé nek idé zeté vel szeretné kö szö nteni telepü lé sü nk szé pkorú tagjait: „Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos
kezeket. Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretet.” Remé ljü k é vrő l-é vre egyre tö bben lá togatnak el
erre a szé p esemé nyre, hogy nekik is kifejezhesse az utó kor lekö telezettsé gé t é s megbecsü lé sé t.
HOZZA MAGÁVAL ÉS OSSZA MEG SZÉP EMLÉKEIT

Találkoznak a Rákóczi Iskolások
Október 22-én vasárnap találkozóra várják a bordányi
Rákóczi Iskolába járt tanárokat és diákokat a Faluházba. Részvételi szándékukat Czékus Erzsébetnek jelezzék a 06-30/663-0041-es telefonszámon. A gyülekező
délelőtt 9:00 és 10:00 között várható, amit az Emléktábla avatása követ egy kis rövid műsorral. Ezután
megnyitják a kiállítást a Faluház előterében és déltől
egy jó kis babgulyásra számíthatnak a résztvevők. Szép
emlékeikkel és egy-egy tál süteménnyel szeretettel
várják a szervezők. A rendezvény alatt büfé üzemel. A
költségek fedezésére adománydoboz lesz kihelyezve.

munkákra. Olyan tervek készültek, amelyek már
egyben tartalmazzák az esővíz elvezető árkok kialakításának terveit is, így mindkét fejlesztést egyszerre tudja majd megvalósítani az önkormányzat.

TIZENNÉGY UTCA LEBETONOZÁSÁT TERVEZIK

Engedélyeztetés folyamata zajlik

Az egyik aszfaltozásra váró utca

Mint arról korábban már beszámoltunk, az önkormányzat megkezdte a belterületi földutak aszfaltozásának előkészületeit. Elsőként az építési tervek készültek el. Összesen tizennégy utcában valósulhat majd
meg a beruházás, csak forrásokat kell találni a

Jelenleg az engedé lyezteté s folyamata zajlik, ezzel
pá rhuzamosan ké szü lnek a tervező i kö ltsé gbecslé sek. Amennyiben a konkré t szá mok ismerté vá lnak, utá na kerü lhet sor a lakossá ggal való egyezteté sre, a fejleszté s ü temtervé nek ö sszeá llıt́á sá ra.

VIZSGÁLTASSA KI NŐGYOGYÁSZATI PROBLÉMÁIT

A MI SZAVAZÓKÖRZETÜNK SZATYMAZON LESZ

Rákszűrés ultrahang vizsgálattal Agrárkamarai küldöttválasztás

Győzelemmel kezdtek a kézisek
Tová bbra sincs jó szé riá ban megye I-es focicsapatunk, az elmú lt hé ten Asotthalmon 3-1-es veresé get
szenvedett Hó di Mihá ly együ ttese idegenben, ıǵy a
hatodik helyre csú szott vissza a gá rda. A bordá nyi focipá lyá n megkezdő dö tt ő szi karbantartá si, illetve felü lveté si munká latok miatt a Sző reg elleni mé rkő zé s
pá lyavá lasztó i joga felcseré lé sre kerü lt, ıǵy idegenben já tszik első osztá lyú gá rdá nk. A Bordá ny II hé tvé gé n megszerezte első győ zelmé t, a kö vetkező talá lkozó jukra szombaton 14.30-tó l kerü l sor vá rható an a
Pető fi utcai sportpá lyá n, az ellenfé l ezú ttal a Csongrá d II lesz. Ifistá ink má r lapzá rtá nk elő tt csü tö rtö kö n meccseltek a Balá stya U19-el, mıǵ a nő i focisok
vasá rnap 12.30-kor a SZVSE vendé gei lesznek. U14es focistá ink legutó bbi mé rkő zé sü kö n megverté k az
addigi é llovas DAFC-ot, ıǵy á tvetté k a vezeté st a tá blá zaton. Retek Fló riá n fiai a mai napon Fö ldeá kon já tszanak bajnoki talá lkozó t. Megkezdő dö tt a nő i ké zilabda bajnoksá g is, Ká dá r-Né meth Szonja á ltal edzett
csapat Szentesen 38-26-os győ zelemmel kezdett.
MIHAMARABB JELEZZE RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT

Tájékozatatót tart a Falugazdász
A Nemzeti Agrá rgazdasá gi Kamara megbıźá sá bó l a
helyi falugazdá sz tisztelettel meghıv́ja Ont a ká renyhıt́é s elszá molá sá val kapcsolatos tudnivaló k, aktualitá sok szabá lyozá si há tté r é s hatá ridő k tá rgyá ban tartott csoportos tá jé koztatá sra. A rendezvé ny októ ber
30-á n (hé tfő n) 17:00 é s 18:00 kö zö tt tartjá k a Faluhá zban. Az elő adá st Tó th Andrá s fogja tartani. A tá jé koztató té má i kö zö tt szerepel a tá mogatá sokat é rintő
kö telezettsé gek é s egyé b aktuá lisan felmerü lő teendő k. Ké rjü k ré szvé teli szá ndé ká t legké ső bb októ ber
27-ig jelezze a www.nak.hu portá lon az e-Irodá ba
való bejelentkezé st kö vető en, vagy a toth.andras2@
nak.hu cım
́ en vagy a +36303273077 telefonszá mon!

VEGYÉL RÉSZT A TÁNC- ÉS JELMEZVERSENYEN

Halloween Party-t rendez a biip
Minden kicsit é s nagyot szeretettel vá rnak, hogy
együ tt ü nnepeljen októ ber 31-é n a biipben 15:00tó l 19:30-ig. Lesz „Halloween Just Dance” é s jelmezverseny. A legmeré szebbek kipró bá lhatjá k bá torsá gukat az elvará zsolt szobá ban é s vé gig borzonghatnak egy filmet is. A belé pő á ra: egy tá nyé r sü temé ny.
Mindenszentekre
csokros krizantém kapható.
Hé tfő
Érdeklődni: Takács Gyuláné
6795 Bordány, Petőfi u. 80., Tel.: 30/357-6459
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
Hé
tfő H
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Kedd
04.25. H

A
1

Vegyes
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té sztaleves

2

Csontleves
daragaluská val
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raguleves
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November 11-én 18 órától a Sportcsarnokban.
Jegyek már elővételben megvásárolhatóak az
iskolában, a Faluházban és a Vadgesztenye
Étteremben 3500 Ft-ért.

SZŐREGEN MÉRKŐZIK MEG A MEGYE I-ES CSAPAT

Mint az Agrá rgazdasá gi Kamara Tagjai november 3á n (pé nteken) lesz a kamarai kü ldö ttvá lasztá s, melyen ké t listá ra lehet szavazni. Az egyiket a MAGOSZ
á llıt́otta ö ssze, a má sikat pedig a MOSZ. A bordá nyi
tagok szá má ra Szatymaz a szavazó kö rzet. Voksá t
leadhatja a Dankó Pista Mű velő dé si Há z é s Kö nyvtá r
kistermé ben (cım
́ : 6763 Szatymaz, Dó zsa Gy. u. 42.)

II. Jótékonysági Iskolabál

November 13-á n é s november 27-é n nő gyó gyá szati
rá kszű ré s ultrahang vizsgá lattal a Vé dő nő i Szolgá latná l 15:00-tó l 18:00-ig. A vizsgá latot Dr. Kajtá r Istvá n
vé gzi. Kö ltsé ge 3000 Ft. Az ultrahangos vizsgá lat mellett cytoló giai kenet é s hurok levé telt, felhelyezé st,
gyó gyszer ıŕatá st is vé gez é s bá rmilyen nő gyó gyá szati panasszal lehet fordulni a szakemberekhez. Ha mé g
nem telt le az egy é v az elő ző vizsgá lattó l szá mıt́va é s
panasza van, az sem akadá ly. Vá rjuk a helyi é s a kö rnyező telepü lé sek lakó it is. Idő pont egyezteté s é s bejelentkezé s szemé lyesen a Vé dő nő i Szolgá latná l, vagy
a 62/288-678 é s a 30/19-79-135-ö s telefonszá mokon tehetik meg az é rdeklő dö k. Tóth Enikő védőnő
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