
Bordányi				Hírek
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Bordány	Nagyközség	O� nkormányzata	 összefogva	a	helyi	 intézményekkel	második	alkalommal	 fejezte	ki	
tiszteletét	településünk	szépkorú	lakossága	előtt	október	17-én.	Tiszteletet,	ami	magában	foglalja	az	irántuk	

érzett	szeretetet	és	annak	kifejezését,	hogy	társa-
dalmunknak	 hasznos	 tagjai.	 Tudatni	 velük,	 hogy	
hálásak	vagyunk	mindazért,	amit	felépıt́ettek	és	át-
adtak	 számunkra	 és	 szükségünk	 van	mindarra	 a	
sok	 élettapasztalatra,	 bölcsességre,	 amivel	 csakis	
ők	rendelkeznek.	Az	eseménynek	a	Faluház	adott	
otthont,	ahol	szép	számmal	érkeztek	a	résztvevők.	
Megemlékeztek	az	idén	elhunyt	idősebb	korúakról	
a	nagyteremben	elhelyezett	gyertyával	és	virággal.	
Az	esemény	ceremóniamesteri	szerepét	Farkasné	
Lippai	A� gota	az	ISZEK	vezetője	töltötte	be.	Nyitó-
beszédet	mondott	 Tanács	Gábor	 polgármester	 és	
Szalai	Antal	nyugdıj́as	klubvezető.	 	Az	ünnepségre	
versekkel,	dalokkal,	tánccal	és	különböző	hangsze-
rek	 megszólaltatásával	 készültek	 az	 Apraja-falva	

O� voda	és	Bölcsőde	növendékei,	valamint	az	A� dám	Jenő	A� ltalános	Iskola	és	Alapfokú	Művészeti	Iskola	tanulói.	
A	program	végén	az	Integrált	Szociális	és	Egészségügyi	Központ	dolgozói	kis	vendéglátással	és	egy-egy	ár-
vácskával	kedveskedtek	a	programon	résztvevő	időseknek.	Lapunk	O� becsey	István	versének	idézetével	sze-
retné	köszönteni	településünk	szépkorú	tagjait:	„Simogassátok	meg	a	deres	fejeket,	csókoljátok	meg	a	ráncos	
kezeket.	Öleljétek	meg	az	öregeket,	adjatok	nekik	szeretet.”	Reméljük	évről-évre	egyre	többen	látogatnak	el	
erre	a	szép	eseményre,	hogy	nekik	is	kifejezhesse	az	utókor	lekötelezettségét	és	megbecsülését.

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

Ünnepséggel	kedveskedtek	a	szépkorúaknak
Bordány	Nagyközség	O� nkormányzata	 összefogva	a	helyi	 intézményekkel	második	alkalommal	 fejezte	ki	
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adtak	 számunkra	 és	 szükségünk	 van	mindarra	 a	
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ők	rendelkeznek.	Az	eseménynek	a	Faluház	adott	
otthont,	ahol	szép	számmal	érkeztek	a	résztvevők.	
Megemlékeztek	az	idén	elhunyt	idősebb	korúakról	
a	nagyteremben	elhelyezett	gyertyával	és	virággal.	
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versekkel,	dalokkal,	tánccal	és	különböző	hangsze-
rek	 megszólaltatásával	 készültek	 az	 Apraja-falva	

O� voda	és	Bölcsőde	növendékei,	valamint	az	A� dám	Jenő	A� ltalános	Iskola	és	Alapfokú	Művészeti	Iskola	tanulói.	
A	program	végén	az	Integrált	Szociális	és	Egészségügyi	Központ	dolgozói	kis	vendéglátással	és	egy-egy	ár-
vácskával	kedveskedtek	a	programon	résztvevő	időseknek.	Lapunk	O� becsey	István	versének	idézetével	sze-
retné	köszönteni	településünk	szépkorú	tagjait:	„Simogassátok	meg	a	deres	fejeket,	csókoljátok	meg	a	ráncos	
kezeket.	Öleljétek	meg	az	öregeket,	adjatok	nekik	szeretet.”	Reméljük	évről-évre	egyre	többen	látogatnak	el	
erre	a	szép	eseményre,	hogy	nekik	is	kifejezhesse	az	utókor	lekötelezettségét	és	megbecsülését.

Kaláccsal és frissítővel is kedveskedtek 

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	Faluház-
ba.	Részvételi	szándékukat	Czékus	Erzsébetnek	jelez-
zék	a	06-30/663-0041-es	telefonszámon.	A	gyülekező	
délelőtt	9:00	és	10:00	között	várható,	amit	az	Emlék-
tábla	 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.

TIZENNÉGY	 UTCA	 LEBETONOZÁSÁT	 TERVEZIK

Engedélyeztetés	 folyamata	 zajlik
Mint	 arról	 korábban	 már	 beszámoltunk,	 az	 önkor-
mányzat	megkezdte	a	belterületi	földutak	aszfaltozá-
sának	előkészületeit.	Elsőként	az	építési	tervek	készül-
tek	 el.	 Összesen	 tizennégy	 utcában	 valósulhat	 majd	
meg	 a	 beruházás,	 csak	 forrásokat	 kell	 találni	 a	

munkákra.	 Olyan	 tervek	 készültek,	 amelyek	már	
egyben	tartalmazzák	az	esővíz	elvezető	árkok	ki-
alakításának	terveit	is,	így	mindkét	fejlesztést	egy-
szerre	tudja	majd	megvalósítani	az	önkormányzat.	

Jelenleg	az	engedélyeztetés	folyamata	zajlik,	ezzel	
párhuzamosan	készülnek	a	tervezői	költségbecs-
lések.	Amennyiben	a	konkrét	számok	ismerté	vál-
nak,	utána	kerülhet	sor	a	lakossággal	való	egyez-
tetésre,	a	fejlesztés	ütemtervének	összeállıt́ ására.

Az egyik aszfaltozásra váró utca 



VIZSGÁLTASSA	KI	NŐGYOGYÁSZATI	PROBLÉMÁIT	

Rákszűrés	ultrahang	vizsgálattal
November	13-án	és	november	27-én	nőgyógyászati	
rákszűrés	ultrahang	vizsgálattal	a	Védőnői	Szolgálat-
nál	15:00-tól	18:00-ig.	A	vizsgálatot	Dr.	Kajtár	István	
végzi.	Költsége	3000	Ft.	Az	ultrahangos	vizsgálat	mel-
lett	 cytológiai	 kenet	 és	 hurok	 levételt,	 felhelyezést,	
gyógyszer	ıŕatást	is	végez	és	bármilyen	nőgyógyásza-
ti	panasszal	lehet	fordulni	a	szakemberekhez.	Ha	még	
nem	telt	le	az	egy	év	az	előző	vizsgálattól	számıt́va	és	
panasza	van,	az	sem	akadály.	Várjuk	a	helyi	és	a	kör-
nyező	települések	lakóit	is.	Időpont	egyeztetés	és	be-
jelentkezés	személyesen	a	Védőnői	Szolgálatnál,	vagy	
a	62/288-678	és	a	30/19-79-135-ös	telefonszámo-
kon	tehetik	meg	az	érdeklődök.							Tóth	Enikő	védőnő

SZŐREGEN	MÉRKŐZIK	MEG	A	MEGYE	I-ES	CSAPAT

Győzelemmel	kezdtek	a	kézisek
Továbbra	 sincs	 jó	 szériában	 megye	 I-es	 focicsapa-
tunk,	az	elmúlt	héten	A� sotthalmon	3-1-es	vereséget	
szenvedett	Hódi	Mihály	 együttese	 idegenben,	 ıǵy	 a	
hatodik	helyre	csúszott	vissza	a	gárda.	A	bordányi	fo-
cipályán	megkezdődött	őszi	karbantartási,	illetve	fe-
lülvetési	munkálatok	miatt	a	Szőreg	elleni	mérkőzés	
pályaválasztói	 joga	 felcserélésre	 került,	 ıǵy	 idegen-
ben	játszik	első	osztályú	gárdánk.	A	Bordány	II	hétvé-
gén	megszerezte	első	győzelmét,	a	következő	találko-
zójukra	szombaton	14.30-tól	kerül	sor	várhatóan	a	
Petőfi	utcai	 sportpályán,	 az	ellenfél	 ezúttal	 a	Cson-
grád	II	lesz.	Ifistáink	már	lapzártánk	előtt	csütörtö-
kön	meccseltek	a	Balástya	U19-el,	mıǵ	a	női	focisok	
vasárnap	12.30-kor	a	SZVSE	vendégei	lesznek.	U14-
es	focistáink	legutóbbi	mérkőzésükön	megverték	az	
addigi	éllovas	DAFC-ot,	ıǵy	átvették	a	vezetést	a	táb-
lázaton.	Retek	Flórián	fiai	a	mai	napon	Földeákon	ját-
szanak	bajnoki	találkozót.	Megkezdődött	a	női	kézi-
labda	bajnokság	is,	Kádár-Németh	Szonja	által	edzett	
csapat	Szentesen	38-26-os	győzelemmel	kezdett.

MIHAMARABB	JELEZZE	RÉSZVÉTELI	SZÁNDÉKÁT

Tájékozatatót	tart	a	Falugazdász
A	Nemzeti	Agrárgazdasági	Kamara	megbıźásából	 a	
helyi	falugazdász	tisztelettel	meghıv́ja	O� nt	a	káreny-
hıt́és	elszámolásával	kapcsolatos	tudnivalók,	aktuali-
tások	szabályozási	háttér	és	határidők	tárgyában	tar-
tott	csoportos	tájékoztatásra.	A	rendezvény	október	
30-án	(hétfőn)	17:00	és	18:00	között	tartják	a	Falu-
házban.	Az	előadást	Tóth	András	fogja	tartani.	A	tájé-
koztató	témái	között	szerepel	a	támogatásokat	érintő	
kötelezettségek	és	egyéb	aktuálisan	felmerülő	teen-
dők.	Kérjük	részvételi	szándékát	legkésőbb	október	
27-ig	 jelezze	 a	 www.nak.hu	 portálon	 az	 e-Irodába	
való	bejelentkezést	követően,	vagy	a	toth.andras2@	
nak.hu	cıḿen	vagy	a	+36303273077	telefonszámon!
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Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	
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Mindenszentekre csokros krizantém kapható.
Érdeklődni: Takács Gyuláné
6795 Bordány, Petőfi u. 80., Tel.: 30/357-6459

A	MI	SZAVAZÓKÖRZETÜNK	SZATYMAZON	LESZ		

Agrárkamarai	 küldöttválasztás
Mint	az	Agrárgazdasági	Kamara	Tagjai	november	3-
án	(pénteken)	lesz	a	kamarai	küldöttválasztás,	me-
lyen	két	listára	lehet	szavazni.	Az	egyiket	a	MAGOSZ	
állıt́ otta	össze,	a	másikat	pedig	a	MOSZ.	A	bordányi	
tagok	 számára	Szatymaz	a	 szavazó	körzet.	Voksát	
leadhatja	a	Dankó	Pista	Művelődési	Ház	és	Könyvtár	
kistermében	(cıḿ:	6763	Szatymaz,	Dózsa	Gy.	u.	42.)

VEGYÉL	RÉSZT	A	TÁNC-	ÉS	 JELMEZVERSENYEN

Halloween	Party-t	rendez	a	biip
Minden	 kicsit	 és	 nagyot	 szeretettel	 várnak,	 hogy	
együtt	ünnepeljen	október	31-én	a	biipben	15:00-
tól	19:30-ig.	Lesz	„Halloween	Just	Dance”	és	jelmez-
verseny.	A	legmerészebbek	kipróbálhatják	bátorsá-
gukat	az	elvarázsolt	szobában	és	végig	borzonghat-
nak	egy	filmet	is.		A	belépő	ára:	egy	tányér	sütemény.						

Elvétve	zápor Elvétve	zápor
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