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Vasárnap	kora	estére	településünkre	is	elért	a	több	mint	100	kilométer/órás	viharos	szél,	amely	az	elmúlt	
évtizedek	egyik	legerősebbének	tekinthetünk.	Utoljára	ennél	intenzıv́ebbet	a	90-es	évek	elején	mértek,	ami-
kor	is	több	mint	150	kilométer/óra	sebességgel	tombolt	a	vihar.	Az	erős	szél	fákat	csavart	ki,	ágakat	tört	le,	

tetőket	rongált	meg	és	ennek	következtében	
mintegy	2-3	órás	 áramkimaradásnak	is	ré-
szesei	lehettünk.	Ez	persze	nem	csak	nagy-
községünkben,	hanem	A� sotthalom,	Eperjes,	
Forráskút,	 Mórahalom,	 O� ttömös,	 Puszta-
mérges,	 Röszke,	 Ruzsa,	 Szatymaz,	 Szentes,	
U� llés	és	Zsombó	településeken	is	gondot	je-
lentett.	Ekkora	területen	ilyen	erősségű	szél-
vihar	mostanában	nem	volt.	A	közrend	és	a	
közbiztonság	 fenntartása,	 valamint	 a	 bűn-
cselekmények	 megelőzése	 miatt	 a	 rendő-
rök	 az	 áramszolgáltatás	 visszaállıt́ ásáig	 je-
len	voltak	az	érintett	településeken.	
A	Vadgesztenye	étterem	udvarában	álló	több	
mint	30	éves	nyárfa	sem	élte	túl	ezt	a	vihart,	
ugyanis	 rádőlt	 az	 étterem	kisbuszára,	 töb-

bek	között	megrongálva	azt,	a	kerıt́ést	és	egy	virágos	ládát	is.	Szerencsére	a	szél	a	fát	a	parkolóra	borıt́otta	és	
nem	az	épületre,	illetve	a	lombozata	és	nem	a	törzse	érte	a	gépjárművet,	ıǵy	azon	csak	kisebb	károk	keletkez-
tek.	 Hétfőn	 kora	 reggel	 az	 önkormányzat	 dolgozói	 megkezdték	 a	 vihar	 által	 keletkezett	 pusztı́tások	
eltakarıt́ását.	A	közvilágıt́ást	tart	a	legtovább	helyre	hozni,	de	azon	is	teljes	erővel	dolgoznak	az	áramellátó	
munkatársai.	Ami	a	legfontosabb,	hogy	személyi	sérülésről	nem	érkezett	bejelentés	településünkről.

TÖBB	 MINT	 2500	 KÁRBEJELNTÉS	 TÖRTÉNT	 ORSZÁGSZERTE	 A	 VASÁRNAPI	 VIHART	 KÖVETŐEN	

Az	elmúlt	évtizedek	legnagyobb	szélvihara		

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	alkal-
mából,	szerdán	14	órakor	temetőlátogatást	és	sírszentelést	tartottak	a	bordányi	temetőben.	16	órától	meg-
emlékező	szentmisére	került	sor	a	templom-
ban,	majd	a	hívők	koszorúkkal,	gyertyákkal	és	
virágokkal	a	kezükben	átvonultak	a	Szent	Ist-
ván	 térre,	 ahol	 megkoszorúzták	 a	 II.	 világ-
háborús	 emlékművet.	 Az	 önkormányzat	 ne-
vében	Tanács	Gábor	polgármester	és	Kiss-Pa-
tik	Péter	alpolgármester,	az	egyházközség	ne-
vében	Ocskó	Zoltán	az	egyházközség	világi	el-
nöke	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	helyez-
ték	el	a	megemlékezés	mécseseit	és	virágait	
ezzel	 tisztelegve	 elhunyt	 katonáink,	 család-
tagjai	előtt.	Az	emlékmű	fontossága	arról	is	bizonyságot	adott,	hogy	akadtak	olyanok	,	akik	már	az	ünnepé-
lyes	megemlékezést	megelőzően	és	az	azt	követő	órákban	is	lerótták	tiszteletüket.
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kor	is	több	mint	150	kilométer/óra	sebességgel	tombolt	a	vihar.	Az	erős	szél	fákat	csavart	ki,	ágakat	tört	le,	
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nem	az	épületre,	illetve	a	lombozata	és	nem	a	törzse	érte	a	gépjárművet,	ıǵy	azon	csak	kisebb	károk	keletkez-
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Szerencsére csak kisebb károk keletkeztek 
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Sokan tisztelegtek hősi halottjaink előtt



IDÉN	 MÉG	 KÉT	 ALKALOMMAL	 GYŰJTIK	 ÖSSZE

Zöldhulladék	szállítás	időpontjai
Bordány	 Nagyközség	 O� nkormányzata	 ezúton	 tájé-
koztatja	a	lakosságot,	hogy	a	következő	hónapokban,	
ıǵy	novemberben	és	decemberben	havonta	csak	egy	
alkalommal	 lesz	 zöldhulladék	 gyűjtés.	 Most	 még	
ugyan	a	 falevelekből	 jelentős	mennyiségű	 hulladék	
keletkezik,	azonban	az	előttünk	álló	téli	hónapokban	
egyre	 kevesebb	 komposztálható	 anyag	 keletkezik,	
ıǵy	egészen	február	végéig	havi	egy-egy	alkalommal	
lehet	kirakni	a	házak	elé	az	ilyen	tıṕusú	zsákokat.	A	
2017.	évi	gyűjtési	időpontok	a	következőek:	novem-
ber	 14.	 (kedd),	 december	 12.	 (kedd).	 Amennyiben	
zöld	zsákra	lenne	szükségük,	mert	esetlegesen	nem	
kaptak,	vagy	nagyobb	mennyiségű	hulladékot	szeret-
nének	kirakni	a	következőkben,	akkor	kérjük,	keres-
sék	 a	 Polgármesteri	 Hivatal	 ügyfélpultját,	 ahol	 to-
vábbra	is	dıj́menetesen	biztosıt́ják	a	bordányi	lako-
sok	részére	a	zsákokat.

NŐI	KÉZISEINK	SZOMBATON	ITTHON	JÁTSZANAK

Két	hazai	meccs	a	 „régi”	pályán
Női	kézilabdázóink	remekül	indıt́ották	a	szezont,	hi-
szen	eddig	már	két	győzelmet	is	szereztek	a	bajnok-
ságban,	legutóbb	Szegeden	nyertek	36-21-re.	Kádár-
Németh	Szonja	tanıt́ványai	jelenleg	a	második	helyet	
foglalják	el	a	táblázaton,	szombaton	17	órától	a	Deszk	
csapatát	fogadják	lányaink	a	Bordányi	Sportcsarnok-
ban.	 A	 mérkőzés	 ingyenes,	 sok	 szeretettel	 várnak	
minden	szurkolót.	A	foci	program	a	következőképpen	
alakul.	U14-es	gárdánk	pénteken	csúcsrangadót	ját-
szik	 Szegeden	 a	 SZEOL	 SC	 ellen,	 hiszen	 listavezető	
csapatunk	a	jelenleg	második	gárdához	látogat.	U19-
es	együttesünk	hétközi	meccsen	2-2-t	játszott	Nagy-
mágocson,	szombaton	11:30-kor	pedig	Székkutason	
van	 jelenésük	 ifistáinknak.	 Szintén	 ezen	 a	 napon	
13:30-tól	Megye	I-es	csapatunk	az	UTC	vendége	lesz.	
Vasárnap	két	hazai	meccset	is	rendeznek.	10:00-tól	
női	focistáink	a	Móravárost	fogadják,	mıǵ	13:30-tól	a	
Bordány	II	a	Zákányszék	ellen	játszik	szomszédvári	
rangadót.	A	mérkőzésekre	a	Petőfi	utcai	Sportpályán	
kerül	sor.	A	belépés	ingyenes,	sok	szeretettel	várják	
ide	is	a	drukkereket.	Hajrá	Bordány!	Hajrá	BSK!!!

SOK	 SZÍNES	 ELŐADÁSSAL	 VÁRJÁK	 ZSOMBÓN

Indul	a	Népfőiskola	36.	évjárata
Nagyközségünk	 lakosainak	szıv́es	 figyelmébe	ajánl-
ják	a	Zsombói	Népfőiskola	36.	évfolyamának	indulá-
sát.	Szeretettel	várják	régi	 és	 új	hallgatóikat,	akiket	
érdekel	az	irodalom,	az	egészségügy,	a	történelem,	és	
a	 zene.	 A	 Wesselényi	 Népfőiskola	 messze	 földön	
egyedüliként	őrzi	a	tanyai	iskola	egykori	örökségét,	a	
népművelést.	A	valamikor	oda	járó	gyerekek	nyugdı-́
jas	korukban	is	eljárnak,	és	akadémikusok,	profesz-
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csirkecomb	tésztával
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Bordányi	Hírek	|	2											

Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	

Lebbencsleves
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ből

Babgulyás	
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szorok,	 nagyhıŕű	 kutatók	 szájából	 hallják	 a	 tudo-
mány	legújabb	eredményeit.	A	program	november	
3-án	(pénteken)	indul	18	órás	kezdettel.	Helyszıńül	
a	 Zsombói	 Wesselényi	 Iskola	 szolgál	 (Zsombó,	
Szatymazi	út	105.)

SZERDA	HELYETT	CSÜTÖRTÖKÖN	TARTJÁK	MEG

Sor	kerül	az	idei	évzáró	gyűlésre
A	2017-es	mozgáskorlátozott	évzáró	csoportgyűlé-
sünket	november	16-án,	csütörtökön	tartjuk	délu-
tán	15	órától	Faluház	Rendezvénytermében.	Hatá-
rozatképtelenség	esetén	15	óra	15	perckor	kezdjük	
a	 gyűlésünket.	 Megjelenésükre	 feltétlenül	 számı-́
tunk!													Szeretettel:	Árva	Zoltánné	csoporttitkár

SZEMÉLYESEN	 ELMONDHATJA	 ÉSZREVÉTELEIT		

Falugyülést	tart	az	önkormányzat
Bordány	 Nagyközség	 O� nkormányzata	 november	
16.	napján	17	órától	az	Integrált	Közösségi	Szolgál-
tató	Tér	és	Községi	Könyvtár	(Bordány,	Park	tér	1)	
előadótermében	falugyűlést	tart.	Bővebb	informá-
ció	a	bordany.com-on	és	a	következő	számunkban.

II
. 
Jó

té
ko

ny
sá

gi
 I

sk
ol
ab

ál
N

ov
em

be
r 1

1-
én

 1
8 

ór
át

ól
 a

 S
po

rt
cs

ar
no

kb
an

. 
Je

gy
ek

 m
ár

 
ak

 a
z 

el
őv

ét
el

be
n 

m
eg

vá
sá

ro
lh

at
ó

is
ko

lá
ba

n,
 a

 F
al

uh
áz

ba
n 

és
 a

 V
ad

ge
sz

te
ny

e 
Ét

te
re

m
be

n 
-é

rt
.

35
00

 F
t

Részben	felhős Elvétve	zápor
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