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Bordá nyi Hírek
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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

TÖBB MINT 2500 KÁRBEJELNTÉS TÖRTÉNT ORSZÁGSZERTE A VASÁRNAPI VIHART KÖVETŐEN

Az elmúlt évtizedek legnagyobb szélvihara
Vasá rnap kora esté re telepü lé sü nkre is elé rt a tö bb mint 100 kilomé ter/ó rá s viharos szé l, amely az elmú lt
é vtizedek egyik legerő sebbé nek tekinthetü nk. Utoljá ra enné l intenzıv́ebbet a 90-es é vek elejé n mé rtek, amikor is tö bb mint 150 kilomé ter/ó ra sebessé ggel tombolt a vihar. Az erő s szé l fá kat csavart ki, á gakat tö rt le,
tető ket rongá lt meg é s ennek kö vetkezté ben
mintegy 2-3 ó rá s á ramkimaradá snak is ré szesei lehettü nk. Ez persze nem csak nagykö zsé gü nkben, hanem Asotthalom, Eperjes,
Forrá skú t, Mó rahalom, Ottö mö s, Pusztamé rges, Rö szke, Ruzsa, Szatymaz, Szentes,
Ullé s é s Zsombó telepü lé seken is gondot jelentett. Ekkora terü leten ilyen erő ssé gű szé lvihar mostaná ban nem volt. A kö zrend é s a
kö zbiztonsá g fenntartá sa, valamint a bű ncselekmé nyek megelő zé se miatt a rendő rö k az á ramszolgá ltatá s visszaá llıt́á sá ig jelen voltak az é rintett telepü lé seken.
A Vadgesztenye é tterem udvará ban á lló tö bb
Szerencsére csak kisebb károk keletkeztek
mint 30 é ves nyá rfa sem é lte tú l ezt a vihart,
ugyanis rá dő lt az é tterem kisbuszá ra, tö bbek kö zö tt megrongá lva azt, a kerıt́é st é s egy virá gos lá dá t is. Szerencsé re a szé l a fá t a parkoló ra borıt́otta é s
nem az é pü letre, illetve a lombozata é s nem a tö rzse é rte a gé pjá rmű vet, ıǵy azon csak kisebb ká rok keletkeztek. Hé tfő n kora reggel az ö nkormá nyzat dolgozó i megkezdté k a vihar á ltal keletkezett pusztı́tá sok
eltakarıt́á sá t. A kö zvilá gıt́á st tart a legtová bb helyre hozni, de azon is teljes erő vel dolgoznak az á ramellá tó
munkatá rsai. Ami a legfontosabb, hogy szemé lyi sé rü lé srő l nem é rkezett bejelenté s telepü lé sü nkrő l.
HÁBORÚS HŐSEINKRE VALÓ MEGEMLÉKEZÉS IDEJE ALATT AZ IDŐJÁRÁS IS KEDVEZETT SZÁMUNKRA

Sírszenteléssel, szentmisével és koszorúzással emlékeztünk meg
November 1-én mindenszentekkor az üdvözült lelkekről emlékezik meg a katolikus egyház. Ezen nap alkalmából, szerdán 14 órakor temetőlátogatást és sírszentelést tartottak a bordányi temetőben. 16 órától megemlékező szentmisére került sor a templomban, majd a hívők koszorúkkal, gyertyákkal és
virágokkal a kezükben átvonultak a Szent István térre, ahol megkoszorúzták a II. világháborús emlékművet. Az önkormányzat nevében Tanács Gábor polgármester és Kiss-Patik Péter alpolgármester, az egyházközség nevében Ocskó Zoltán az egyházközség világi elnöke és Lajkó Csaba egyházközségi képviselő,
a gyermek- és ifjúsági önkormányzat nevében
Lajkó Bálint ifjúsági polgármester és Barta
Dániel ifjúsági képviselő koszorúztak. A
megemlékezés végén a helyi lakosok helyezSokan tisztelegtek hősi halottjaink előtt
ték el a megemlékezés mécseseit és virágait
ezzel tisztelegve elhunyt katonáink, családtagjai előtt. Az emlékmű fontossága arról is bizonyságot adott, hogy akadtak olyanok , akik már az ünnepélyes megemlékezést megelőzően és az azt követő órákban is lerótták tiszteletüket.

Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata ezú ton tá jé koztatja a lakossá got, hogy a kö vetkező hó napokban,
ıǵy novemberben é s decemberben havonta csak egy
alkalommal lesz zö ldhulladé k gyű jté s. Most mé g
ugyan a falevelekbő l jelentő s mennyisé gű hulladé k
keletkezik, azonban az elő ttü nk á lló té li hó napokban
egyre kevesebb komposztá lható anyag keletkezik,
ıǵy egé szen februá r vé gé ig havi egy-egy alkalommal
lehet kirakni a há zak elé az ilyen tıp
́ usú zsá kokat. A
2017. é vi gyű jté si idő pontok a kö vetkező ek: november 14. (kedd), december 12. (kedd). Amennyiben
zö ld zsá kra lenne szü ksé gü k, mert esetlegesen nem
kaptak, vagy nagyobb mennyisé gű hulladé kot szeretné nek kirakni a kö vetkező kben, akkor ké rjü k, keressé k a Polgá rmesteri Hivatal ü gyfé lpultjá t, ahol tová bbra is dıj́menetesen biztosıt́já k a bordá nyi lakosok ré szé re a zsá kokat.
NŐI KÉZISEINK SZOMBATON ITTHON JÁTSZANAK

Két hazai meccs a „régi” pályán
Nő i ké zilabdá zó ink remekü l indıt́ottá k a szezont, hiszen eddig má r ké t győ zelmet is szereztek a bajnoksá gban, legutó bb Szegeden nyertek 36-21-re. Ká dá rNé meth Szonja tanıt́vá nyai jelenleg a má sodik helyet
foglaljá k el a tá blá zaton, szombaton 17 ó rá tó l a Deszk
csapatá t fogadjá k lá nyaink a Bordá nyi Sportcsarnokban. A mé rkő zé s ingyenes, sok szeretettel vá rnak
minden szurkoló t. A foci program a kö vetkező ké ppen
alakul. U14-es gá rdá nk pé nteken csú csrangadó t já tszik Szegeden a SZEOL SC ellen, hiszen listavezető
csapatunk a jelenleg má sodik gá rdá hoz lá togat. U19es együ ttesü nk hé tkö zi meccsen 2-2-t já tszott Nagymá gocson, szombaton 11:30-kor pedig Szé kkutason
van jelené sü k ifistá inknak. Szinté n ezen a napon
13:30-tó l Megye I-es csapatunk az UTC vendé ge lesz.
Vasá rnap ké t hazai meccset is rendeznek. 10:00-tó l
nő i focistá ink a Mó ravá rost fogadjá k, mıǵ 13:30-tó l a
Bordá ny II a Zá ká nyszé k ellen já tszik szomszé dvá ri
rangadó t. A mé rkő zé sekre a Pető fi utcai Sportpá lyá n
kerü l sor. A belé pé s ingyenes, sok szeretettel vá rjá k
ide is a drukkereket. Hajrá Bordá ny! Hajrá BSK!!!

SZERDA HELYETT CSÜTÖRTÖKÖN TARTJÁK MEG

Sor kerül az idei évzáró gyűlésre
A 2017-es mozgá skorlá tozott é vzá ró csoportgyű lé sü nket november 16-á n, csü tö rtö kö n tartjuk dé lutá n 15 ó rá tó l Faluhá z Rendezvé nytermé ben. Hatá rozatké ptelensé g eseté n 15 ó ra 15 perckor kezdjü k
a gyű lé sü nket. Megjelené sü kre felté tlenü l szá mı-́
tunk!
Szeretettel: Árva Zoltánné csoporttitkár
SZEMÉLYESEN ELMONDHATJA ÉSZREVÉTELEIT

Falugyülést tart az önkormányzat
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata november
16. napjá n 17 ó rá tó l az Integrá lt Kö zö ssé gi Szolgá ltató Té r é s Kö zsé gi Kö nyvtá r (Bordá ny, Park té r 1)
elő adó termé ben falugyű lé st tart. Bő vebb informá ció a bordany.com-on é s a kö vetkező szá munkban.
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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A
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kocká val

A
1

2 Hamis
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Indul a Népfőiskola 36. évjárata
Nagykö zsé gü nk lakosainak szıv́es figyelmé be ajá nljá k a Zsombó i Né pfő iskola 36. é vfolyamá nak indulá sá t. Szeretettel vá rjá k ré gi é s ú j hallgató ikat, akiket
é rdekel az irodalom, az egé szsé gü gy, a tö rté nelem, é s
a zene. A Wesselé nyi Né pfő iskola messze fö ldö n
egyedü liké nt ő rzi a tanyai iskola egykori ö rö ksé gé t, a
né pmű velé st. A valamikor oda já ró gyerekek nyugdı-́
jas korukban is eljá rnak, é s akadé mikusok, profesz-
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IDŐJÓS

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

Zöldhulladék szállítás időpontjai

szorok, nagyhıŕű kutató k szá já bó l halljá k a tudomá ny legú jabb eredmé nyeit. A program november
3-á n (pé nteken) indul 18 ó rá s kezdettel. Helyszın
́ ü l
a Zsombó i Wesselé nyi Iskola szolgá l (Zsombó ,
Szatymazi ú t 105.)

II. Jótékonysági Iskolabál

IDÉN MÉG KÉT ALKALOMMAL GYŰJTIK ÖSSZE
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Bordá nyi Hírek | 2

