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Tartalom

Adventi hétvégék és jótékonysági karácsonyi vásár

Fontos tájékoztató
A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, valamint a Kulturális és Szabadidős Egyesület immáron nyolcadik alkalommal szervezi meg a Jótékonysági Karácsonyi Vásárt és adállattartók részére
***
venti hétvégéket Bordányban, a Szent István téren. A rendezvény célja továbbra is a közös ünKéménysepréssel
neplés, a karácsonyra való ráhangolódás, és természetesen a támogatás, a jótékonyság, amely
szorosan kapcsolódik az emberiség legszebb ünnepéhez. A hagyományoknak megfelelően kapcsolatos információk
***
idén is az általános iskola osztályai, helyi civil szervezetek, közösségek készülnek a vásárra,
Tilos a hulladékok
melynek bevételét programjaik lebonyolítására és működésükre fordítják. A megszokottakégetése
hoz hasonlóan idén is működni fog a karácsonyi tallérváltó, fizetni, jótékonykodni az elmúlt
***
évek gyakorlatának megfelelően csak a karácsonyi valutával lehet. Lehetőség lesz bögrét vásárolni, és a település 2017-es asztali naptára is bemutatásra kerül majd, amelyet az érvényesí- Őstermelői igazolványok
megújítása
tett BordányKártyával rendelkezők ingyenesen vehetnek át.
***
Az első adventi vasárnap november 27-e, amikor 16:00 órától veszi kezdetét a rendezvény a
Hasznos tanácsok
Szent István téren. Dr. Janes Zoltán plébános nyitja a programot, megáldja a falu karácsonyfászülőknek a bölcsődei
ját és a jelenlévőket. Ezt követően a Gábor Tamás hitoktató által vezetett Schola énekkar műsora következik. A téren elhelyezett óriás adventi koszorú első gyertyáját Dr. Janes Zoltán és
beszoktatáshoz
***
Gábor Tamás gyújtják meg. A gyertyagyújtást követően kötetlen beszélgetés, vásári kavalkád
Szüreti
mulatság
és
várja a térre kilátogatókat.
December 4-én, a második hétvégén vendégünk lesz a Mikulás és krampuszai. Az Apraja-fal- Tökfesztivál az Aprajava Óvoda és Bölcsőde készül Mikulásváró műsorral. Minden a térre kiérkező gyereknek szafalva Óvodában
***
loncukrot oszt a falu Mikulása, akivel fényképezkedni, beszélgetni is lehet. Az adventi koszoKerékpártúra Üllésre
rú második gyertyáját Lázárné Borbola Márta óvodavezető és Farkasné Lippai Ágota az In***
tegrált Szociális és Egészségügyi Központ vezetője gyújtják majd meg. A gyertyagyújtást köEgyházközségünk
vetően a vásározók forralt bor vagy tea mellett tölthetik el kötetlenül az időt, miközben végigjárják a vásár asztalait, megtalálva a legfinomabb süteményeket és a legpraktikusabb ajándé- programjai advent idején
***
kokat...
Folytatás a 2. oldalon.
Népzenei találkozó
Bordányban
***

Bálint napon szerelmi
vígjáték Bordányban
***

Interneten választanak a
helyi fiatalok
***

Őszi virágosítás
***

Év végi sportesemények

Programok
Adventi Karácsonyi
hétvégék
November 27.
December 4., 11., 18.
Szent István tér
***

Színházi est
December 19., 20.
***

Jótékonysági karácsonyi vásár a Szent István téren advent minden vasárnapján

B.I.K.E. Mikulás
December 11. vasárnap
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...December 11-én az általános iskola növendékei lépnek a
színpadra és mutatják be műsorukat. A gyertyát a jelenlegi ifjúsági önkormányzat polgármestere, Masir Norbert gyújtja
meg Dr. Kádár Péter iskolaigazgató úrral közösen. Mivel december 16-án ifjúsági önkormányzati választások zajlanak
majd településünkön, így ennek a testületnek utolsó rendezvénye az idei vásár: a gyertyagyújtással búcsúzik a négy éve regnáló testület, akinek tagjai is jelen lesznek a harmadik gyertya
meggyújtásánál. Ezt követően a vásári forgatagé a főszerep, a
karácsonyi fények alatt beszélgethetnek a résztvevők.
Az utolsó vasárnap, december 18-a a civil szervezetekről szól,
hiszen több éve már, hogy erre a napra külön meghívást kapnak civil szervezeteink vezetői, tagjai. Az ünnepi hangulatot a
Borostyán Dalkör karácsonyi műsora teremti meg számunkra.
A negyedik adventi gyertyát az újonnan megválasztott ifjúsági polgármester és Börcsök Roland faluházvezető gyújtják
meg. Itt, Aranyvasárnap lép először nyilvánosság elé a december 16-án megválasztott új ifjúsági képviselőtestület. A gyertyagyújtás után a jótékonysági vásárban még el lehet költeni a
megmaradt tallérokat, gondolva minden barátra, ismerősre.
Ezen a hétvégén a civil szervezeteknek megköszönve egész
éves munkájukat mind a bor, mind a tea ingyenes lesz a vásár
ideje alatt.
VIZIBAROMFIK ÉS EGYÉB BAROMFIK TARTÁSA

Fontos tájékoztató állattartók részére
A H5 altípusba tartozó magas patogenitású A típusú madárinfluenza vírusának hazai baromfiállományban történő kimutatása és az ebből eredő járványveszély szükségessé teszi, hogy
az állattartók a járványvédelmi intézkedéseket a lehető legszigorúbban betartsák. A vízibaromfik tartása során a zárt tartás a
technológiából adódóan és állatvédelmi szempontból sok
esetben nem megvalósítható, így itt legnagyobb a veszély a
vírus állományba történő bekerülésére.
A madárinfluenza elleni védekezés jogi alapját a 2008. évi
XLVI. törvényben (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről), a 41/1997. (V.28.) FM rendelet mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzatban, valamint a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló
143/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben foglaltak mellett baromfiban történő gyanú, vagy betegség megállapítás esetén a
2006/416/EK, valamint 2006/415/EK bizottsági határozat
előírásai képezik.
A vízibaromfi és egyéb baromfi állományok madárinfluenza
elleni védelme érdekében a következő intézkedések betartása
kötelező, illetve indokolt:
– Az állattartó köteles bejelenteni állattartásának tényét a tartási hely, a tartott állatok fajának, létszámának, és hasznosítási
irányának megjelölésével az állategészségügyi felügyeletet
ellátó állatorvosnak.
– A tervezett letelepítéseket előzetesen be kell jelentenie az
illetékes járási állategészségügyi osztály – járási főállatorvosa
számára.
– Előzetesen írásbeli szerződést köteles kötni az ellátó állatorvossal, rendszeres telepi állatorvosi ellenőrzés kikötésével.
– A házi kacsa, liba illetve egyéb vízibaromfi az egyéb baromfival (pl. házityúk, pulyka) vagy fogságban tartott madárral (pl. galamb) együtt illetve egy légtérben nem tartható.
– Részletes, naprakész telepi nyilvántartások vezetése kötelező: állomány-nyilvántartás, elhullási napló, kezelési napló,
2 takarmányozási napló, jármű és személymozgások nap-
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lója, valamint a tartás során felmerülő minden lényeges adat
és esemény nyilvántartása. Szükséges még a telepre vonatkozó részletes tartástechnológiai leírás, járványvédelmi terv, valamint tisztítási-fertőtlenítési utasítás megléte
– A telepre idegen személyek belépése tilos.
– A takarmány zárt tárolása, vadmadarak, rágcsálók hozzáférésének megakadályozása (pl. konténer) kiemelt fontosságú.
A részben vagy teljes egészében szabadban tartott baromfi takarmányozását zárt, vagy legalább fedett helyen úgy kell
megoldani, hogy a takarmányhoz vadon élő madarak ne férhessenek hozzá.
– Legeltetéses libatartás akkor engedélyezhető, ha a zárt tartás nem megoldható és a legalább a felsorolt intézkedéseket
megvalósítják: Az adott állomány nem használhat közös legelőt más állománnyal. A legelő területén nem lehet szabad vízfelület, nádas. Az engedélyezés előtt legelőszemle tartása javasolt. A telep készüljön fel, hogy meg tudja oldani az állatok
tartását és takarmányozását abban az esetben is, ha a legeltetés
teljes tilalom alá kerül. A legeltetést is folytató állományok fokozott állategészségügyi felügyelet alatt tartása szükséges.
– Valamennyi, az állatokkal kapcsolatba kerülő személy az
állategészségügyi hatóságnak késedelem nélkül jelenteni köteles, amennyiben baromfiállományában vagy egyéb, fogságban tartott madarai esetében a takarmány- vagy a vízfogyasztás legalább 20%-kal csökken, vagy a tojástermelés két napnál
hosszabb ideig több mint 5%-kal csökken, vagy a heti elhullás
az állomány 3%-át meghaladja, vagy az állományon madárinfluenzára gyanút keltő tünetek jelentkeznek (pl. hirtelen
nagyfokú elesettség, légzőszervi tünetek, vizenyős fejfüggelékek, stb.)
– A hullagyűjtés és ártalmatlanítás kiemelt fontosságú. Az elhullások bejelentése, a hullák állatorvosi vizsgálata, zárt gyűjtése és tárolása, majd a vonatkozó jogszabályok (45/2012. (V.
8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok
megállapításáról, illetve 1069/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet) előírásainak megfelelő ártalmatlanítása
szükséges. Madárinfluenza gyanúja esetén a hullákat elkülönítve kell gyűjteni és tárolni, azok az állategészségügyi hatóság utasításainak megfelelően kerülnek ártalmatlanításra.
– Minden esetben kötelező a keltetőkből kikerülő napos állatok állatorvosi bizonyítvánnyal történő kiszállítása, a telepített állományok nyomonkövethetőségének biztosítása
– A keltetői hulladékok (tojás, tojáshéj, leölt naposbaromfi)
megfelelő ártalmatlanítása, ezek keltetőből történő kikerülésének megakadályozása.
Továbi szabályokat a település honlapján, a www.bordany.hu
honlapon olvashat. Kérjük a fenti előírások szigorú betartását!
JELEZZÉK, HA PÉNZT FOGAD EL A KÉMÉNYSEPRŐ

Kéménysepréssel kapcsolatos tájékoztató
Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a
megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.
Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes telepü-
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lések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű
tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente,
minden egyéb fűtőberendezés esetében pedig évente történik meg.
Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak
ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem
mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt.
Ha a megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost újabb időpontról
hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A
harmadik, közösen egyeztetett időpontban
elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem
készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!
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van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a
két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a
1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es,
majd az 1-es menüpontot kell választani.
Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el.
A kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon további információkat talál.
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította
ki a kéményt...
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem
indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen
mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna kérjük jelezze ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el.
AZ A JÓ VIDÉKI LEVEGŐ?!

Tilos a hulladékok égetése

A lakossági sormunka mindenhol ingyenes

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és
az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a
levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő

Önt is zavarja a kertekből, kéményekből felszálló fekete füst, a fákon, növényzeten
megülő korom, a fanyar égett szag? Sokan
nem tudják, de a kerti és háztartási hulladékok égetése illegális, nem beszélve arról,
hogy erősen környezetszennyező, egészségkárosító tevékenység.
A http://humusz.hu/haziegetes oldalon található a Humusz Szövetség kampánya, ahol
nem csak a kockázatokra hívják fel a figyelmet, de tanácsokat is adnak a megfelelő tüzelésre és hulladékkezelésre.
Magyarország légszennyezettsége jelenleg
Kínáéval vetekszik. Amint ősszel lehullanak
az első falevelek rögtön máglyára is kerülnek. A kerti hulladékok szabadtéri égetése a
2015. március 5-től hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében tilos, a bírság minimum 100.000 Ft, de akár az 500.000
Ft-ig is terjedhet. Ugyanez a helyzet a szabadtéren és a kazánokban elégetett háztartási hulladékokkal is, azt azonban a 2010. évi
levegő védelméről szolgáló kormányrendelet szabályozza.
Forrás: www.humusz.hu

képgaléria

képgaléria

képgaléria

Népzenei találkozó

Népzenei találkozó

Népzenei találkozó

Napló

Rövid hírek
Könyvtári felolvasóest
2016. december 14-én, szerdán
16:00 órai kezdettel a bordányi
könyvtárban felolvasóestet
szervezünk az adventi készülődés jegyében. Kérjük, hozza
magával kedvenc versét vagy
prózarészletét, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Várunk
szeretettel minden irodalmat
kedvelő kedves bordányit, felolvasóként és hallgatóként is,
hogy egy csésze tea mellett eltölthessünk egy kellemes estét.

Őstermelői igazolványok megújítása
A még hatályos, barna színű őstermelői igazolványok a rajtuk
szereplő érvényességi dátumra
való tekintet nélkül kizárólag
2016. december 31-ig érvényesek, jogfolytonosságuk megszűnik. Az új, kártya alapú igazolványok igénylése 2016 november-december hónapig lehetséges előre mutató hatállyal.
A kártya alapú őstermelői igazolványok igénylése kizárólag
személyesen kezdeményezhető
a Falugazdász irodában.
Szükséges dokumentumok:
– személyi igazolvány,
– lakcímkártya,
– adóazonosító jel,
– adószámot igazoló okirat,
– földhasználati lap (régi, nem
kell újat kikérni!)
– papír alapú, barna színű őstermelői igazolvány és annak
adatnyilvántartó lapja.
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Hasznos tanácsok szülőknek a bölcsődei beszoktatáshoz
Kisgyermeknevelőként szeretnék néhány hasznos tanácsot
nyújtani a bölcsődei beszoktatás előtt álló szülőknek, melyek
remélhetőleg megkönnyítik majd a beszoktatási időszakot a
kisgyermekek és a családok részére.
Először is, nagyon fontosnak tartom a CSALÁDLÁTOGATÁS - t, melyet velünk, kisgyermeknevelőkkel egyeztethetnek a szülők. Ez tájékoztatást nyújt nekünk a gyermekről,
megismerhetjük szokásait, játékait, mennyire önálló az étkezésben, öltözködésben. Kicsit megismeri a nevelő a gyermeket otthonában is, így majd a bölcsődében már nem lesznek
idegenek egymás számára. Ismerősen fog csengni a kisgyermeknevelő neve. Nem idegenek várják majd őt, hanem olyan
ismerősök, akik szeretettel várják, fogadják érkezését.
A szülői értekezleten, családlátogatáson sor kerül annak megbeszélésére is, hogy az első beszoktatási napon milyen papírokat szükséges behozni (pl.: orvosi és munkáltatói igazolás).
A másik nagyon fontos dolog a szülők részéről a gyermekek
elengedése. El kell engedni a gyermekeket, hogy ne érezzék a
szülők esetleges félelmeit, mert ha ez nem történik meg, a
gyermekek észreveszik, és nagyon nehézkessé is válhat az elválás, beszoktatás. A gyermekeknek látniuk kell, hogy a szülő
bizalommal van a gondozónő felé, és akkor Ők maguk is biztonságban fogják érezni magukat.
Nagyon fontos a kiegyensúlyozottság. A beszoktatásra időt
kell szánni. Nem lehet pontosan tudni, hogy két hétbe belefére?! Hiszen közbejöhet akár két-három napos betegség is, és ez
visszaesést is jelenthet. A gördülékeny beszoktatáshoz nagyon fontosnak tartom, ha a gyermeknek hagyunk időt a reggeli készülődésre. Lehetőleg ne reggeli közben érkezzenek
gyermekükkel, mert a kisgyermeknevelők akkor nem tudják
olyan figyelemmel kísérni a „kis beszokót“. A reggeli búcsúzkodást sem érdemes sokáig húzni. A sírva elváló gyerekek
többsége rövid időn belül megnyugszik és bekapcsolódik a játékba. Sír, hiszen nagyon erős a kötelék a gyermek és szülő
közt, ez teljesen normális reakció a részéről.
Nem szabad túlaggódni a szülőknek a beszoktatást, mert a
bölcsődében gondoskodó, szerető gondozónők várják a gyermekeiket minden nap.
Remélem tudtam hasznos tanácsokkal szolgálni az új beszoktatós gyermekek szüleinek a gördülékeny beszoktatáshoz.
Béres Bernadett, kisgyermeknevelő
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présbe dobálták. A szőlőpréselést követően a gyerekek megkóstolták a mustot, amelyhez elfogyasztották az óvónénik,
dajka nénik által elkészített finom omlós pogácsát.
Élményekben gazdag, tartalmas délelőttöt hagytunk magunk
mögött. Reméljük jövőre is hasonló jó hangulatban lehet majd
részünk.
A szülők rengeteg finomságot és szőlőt felajánlottak, amit
ezúton is köszönünk szépen!
Köszönjük Vigh Jánoséknak, hogy az idei évben is kölcsönadott préssel és darálóval segítette a ,,szőlős munkálatokat“.
Köszönöm szépen a kollégáknak, az óvónéniknek, dajka néniknek, a sok-sok segítséget a mulatság megszervezésében,
lebonyolításában.
,,Legyen az óvoda a játéké, legyen az óvoda
élményszerű, legyen játékos, hogy a gyermek
felszabadultan tudjon megnyilvánulni,
kibontakozni, tanulni, tapasztalatokat gyűjteni.”
/Dr. Kovács György/
Betti óvónéni

„Tök jó nap“ óvodánkban
2016. október 21-én megrendezésre került az óvodánk hagyományai közé tartozó Tökfesztivál, amely az óvodai tanév
egyik kiemelkedő családi programja.
Erre az eseményre nemcsak az intézmény dolgozói készültek
szorgosan, hanem a szülők is. A programot megelőzően 19-én,
szerdán sor került a tökfaragásra, ahol a kedves anyukák, apukák és gyermekeik szebbnél szebb tököket barkácsoltak, amelyek a közelgő „jeles nap“ dekorációjaként szolgáltak.
Az időjárás sajnos nem kedvezett nekünk, de igyekeztünk a
töklámpásokat óvodánk bejáratánál elhelyezni, hogy mindenki megcsodálhassa őket.
A rendezvényt a Vuk csoportosok meseelőadása, majd a Tücsök csoport látványos tűztánca nyitotta meg.

Szüreti mulatság az Apraja-falva Óvodában
A hagyományokhoz híven, az idén is szüreti mulatságot rendeztünk a szülőktől kapott sok szőlőnek köszönhetően. Ovisaink már napokkal az esemény előtt is készülődtek a vidám rendezvényre. Sok szürettel, szőlővel kapcsolatos verset, mesét
olvastunk, ráhangolva ezzel is a gyermekeket.
Az óvodánk szüreti hangulatba öltözött, amikor az óvónénik,
dajka nénik feldíszítették az udvarunkat. A mulatságot hívogatással és kis műsorral a Pillangó csoport nyitotta meg. A
gyermekek felvették az alkalomhoz illő népies ruhákat, és
szüretelős dalokkal, versekkel, játékokkal és tánccal buzdították jó kedvre a közönséget. Minden ovis csoport boldogan
mondta el szüreti versét.
Az ovi dolgozóinak segítségével a szőlőtőkéről, kis vöd4 rökbe szüretelték a gyerekek a szőlőt, majd ügyesen a

A Vuk csoportosok meseelőadása nyitotta meg a rendezvényt

Az eső miatt a gyermekek által kedvelt lovaskocsikázásra sajnos nem kerülhetett sor, de ez sem szegte kedvünket. A délután folyamán folyamatos arcfestésre volt lehetőség, melyet
nagyon szeretnek a gyerekek.
Az óvónénik kézműves foglalkozással is várták az érdeklődő
szülőket és gyermekeket. Hely szűkében a folyosón kerültek
elhelyezésre a tökös játékok is, továbbá a paraván, ahol egyegy fotóval még emlékezetesebbé tehették a családok ezt a napot.
A vacsora 18 órakor vette kezdetét. Köszönjük szépen Kurucsai Juditnak a finom krumplis tarhonyát, amely mellé finom
teát és forralt bort is fogyaszthattak vendégeink.
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Természetesen a „Legjobb tökös ételek“
versenye sem maradhatott el. Örömünkre finomabbnál finomabb ételek vártak kóstolásra. A versenyzők fantáziáját és kreativitását
is jól tükrözték az elkészült sütemények,
amely újabb színfoltja volt programunknak.
A verseny különdíjasa Horváth Tamás Mátyás családjának „Legtökösebb muffin“-ja
lett, a leglátványosabb tökös ételt a Tücsök
csoport készítette, a Katica csoport a „Legjobb elnevezésű sütemény“ díját kapta
„Szellemek eledele“ elnevezésű süteményével, a „Legjobb ízű süteményt“ pedig a Süni
csoport készítette. Harmadik helyen Tari
Natália és anyukája által elkészített sütőtökös-mákos pite és sütőtökös mini pite végzett, második helyezést ért el a Süni csoportosok „Tökös hájas papucsa“, az első helyezést Bakó Mariann sütőtökös tortája nyerte
el. Köszönjük a sok-sok tökös finomságot!
A Tökfesztivál az eső ellenére is nagyszerű
hangulatban telt. Lovai Mihálynak köszönjük az asztalokat és padokat, amelyek a baráti beszélgetéseknek és a finom vacsora elfogyasztásának nagyon jó helyet biztosítottak.
Nagyon örülünk, hogy sokan ellátogattak
hozzánk.
Találkozunk jövőre ugyanekkor, ugyanitt!
Tóth Leila, Papp Gáborné
óvodapedagógusok

Kerékpártúra Üllésre
Az iskola 2. a osztálya november 15-én sikeres kihelyezett környezetismeret órát tartott
Üllésen. A horgásztó körül kialakított Írisz

Indulásra készen az iskola 2. a osztályos tanulói

tanösvényt járták végig, illetve a szomszédságában levő erdő jellegzetességeivel ismerkedtek a gyerekek. A fa és a cserje közötti
különbség megfigyelése volt az egyik feladat, amit le is rajzoltak. A másik téma a
lombhullató és örökzöld fák megjelenése
ősszel.
Az osztály többsége kerékpárral tette meg a
távot az iskolától és vissza. Műszaki probléma nem nehezítette az utat. Két tanuló autóval vett részt a rendezvényen.
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A program reggel nyolc órakor kezdődött,
amikor a gyerekek iskolatáska helyett hátizsákot, kerékpárt, némi elemózsiát és innivalót hoztak magukkal. Természetesen azt a Sikeres földtani kalanhátizsák formájú jegyzetfüzetet is, amit előző héten, technika órán készítettek. Ebbe je- dozások
Földtani kalandozások a Hogyezték fel a látottakat.
mokhátságon címmel tartott
előadást hétfőn este a Faluház
rendezvénytermében Szilágyi
Gergely, a bordányi Ádám Jenő
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola földrajz-törtéA túra egyik állomása az üllési horgásztó volt
nelem szakos tanára.
Nagy volt az izgalom induláskor! Ki vezeti a Az ismeretterjesztő klub az áltasort, kinek milyen méretű kerékpárja van, lános iskola és a könyvtár közös
hol lesz az első pihenő, lehet-e játszani a ját- kezdeményezésére indult útjára
szótéren? Többen már jártak erre szülőkkel, azzal a küldetéssel, hogy minél
de osztálytársakkal egész más az élmény! A több érdeklődőt vonzva havonsor elején a nagy sebességre képes fiúk, há- ta más-más helyi szakember
tul a lányok kerekeztek. Két apuka kísérte el előadásait hallgathassák meg a
bordányiak a legkülönbözőbb
témákban. A klub látogatása teljesen ingyenes, a program a téli
esték színvonalas időtöltésének
ígérkezik.

Rövid hírek

A gyerekek kellemesen elfáradtak a biciklitúrán

az osztályt: egyik kerékpárral, másik autóval. Köszönet Palotás László Péter és Szabó
János Péter szülőknek önzetlen segítségükért. A gyerekek példás fegyelmezettséggel,
a szabályokat betartva, jó erőnlétben teljesítették a távot. A horgásztó körül érdeklődve
olvasták el az ismertető táblákat, figyelték a
növényeket, állatokat. Az óra célja maradéktalanul teljesült.
Remek, de friss időben, verőfényes napsütésben túrázhatták végig a délelőttöt. Kellemesen elfáradtak a gyerekek. Jó hangulatú,
élményekkel teli tanórát teljesítettek. Hazaérve úgy nyilatkoztak, ez volt a legjobb, legemlékezetesebb környezetismeret óra másodikban. Menjünk máskor is!
Sólyáné Sárközi Ágnes of.

Máskor is lesz hasonló környezetismeret óra
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A november 21-ei klubnapon
Gergely tanár úr tartott nagyszerű és sikeres előadást, amelynek
keretében a Mórahalmi járás,
Bordány földrajzi helyzetét,
földtanát járta körül számos helyi érdekességre hívva fel a
résztvevők figyelmét. A kisfilmekkel, ábrákkal és fotókkal teletűzdelt előadást élvezettel
hallgatták a jelenlévők, akik a
programot beszélgetéssel, közös teázással zárták.
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EGYHÁZI GONDOLATOK

Egyházközségünk programjai advent
idején
• Adventi koszorúk megszentelése
November 27-én, advent első vasárnapján a 9.30 órakor kezdődő szentmisén adventi koszorúk megszentelésére nyílik
lehetőség.
• Szent Miklós ünnepe
December 11-én, vasárnap a 9.30 órakor kezdődő
szentmise keretében emlékezünk meg Szent Miklósról. Sok szeretettel várjuk a családokat!
• Rorate szentmisék
Idén is lesznek advent idején Rorateszentmisék, a Megváltó várásának és a
Mária-tiszteletnek a nép által megszeretett megnyilvánulása. A karácsonyra való lelki felkészülés egyik lehetősége.
Csütörtökönként (december 1., 8., 15.,
22.) reggel 6.30-kor kezdődik a szentmise, melyet közös reggeli követ a hittanteremben. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
• Adventi koncert
December 10-én, szombaton 16 órakor a bordányi Szent István Király Templomban ADVENTI KONCERTet ad a
Karolina Leánykar, a Karolina Ifjúsági Vegyeskar és a
Partiscum Kórus. Vezényel: Lázár Tamás. A belépés díjtalan, adományokat elfogadunk az énekkarok javára. Mindenkit
szeretettel várunk!
• Szállást keres a Szent Család
Az idei adventben is elindul plébániánkon ez a népi ájtatosság. Krisztusra várakozásunkat, elcsöndesedésünket, közösségbe tartozásunk érzését segíti, ha időt szakítunk erre a
különös együtt imádkozásra, együtt
elmélkedésre.
„Mai rohanó, karácsonyi bevásárlástól zajos adventünkben a
rorátékon kívül ez is egy lehetőség arra, hogy ne csak fizikailag, hanem lelkileg is készüljünk a Karácsonyra. A Szent Család-kép szimbóluma által helyet adhatunk Jézusnak szívünkben, a másik családra szánt időnk pedig a legszebb ajándék az
Úrnak.“ Szeretettel buzdítunk mindenkit, kapcsolódjunk be
minél többen ebbe a hitünket erősítő, lelkünket melengető áhitatba! (A sekrestyében várjuk a jelentkezéseket.)
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Egyházközségi hozzájárulás
Szeretnénk felhívni a lakosok figyelmét a befizetés fontosságára és a lehetőségeire. Az egyházközség elsődleges bevételi
forrása a hozzájárulás megfizetése, emellett a perselypénzek
és a szolgáltatásokért befizetett stóladíjak adják a plébánia
szinte teljes bevételét. Ezekből a forrásokból kell az egyházi
épületeket fenntartani, működtetni.
A hozzájárulást a sekrestyében személyesen fizethetik be. Ha
házhoz megy az egyházközség által megbízott személy, és a
hozzájárulást ott rendezik, akkor a gyűjtő részesedés fejében
végzi ezt a feladatot. Az Egyházközség szeretné felkínálni azt
a lehetőséget, hogy átutalással is rendezhessék a befizetést. A
plébánia hivatalos neve: Szent István Király Plébánia,
bankszámlaszáma: 57600022-10051564, a számlavezető
bank a helyi Pillér Takarékszövetkezet. Az átutalás közlemény rovatába írandó: Egyházközségi hozzájárulás 2016,
valamint utca, házszám.
Emlékeztetőül jelezzük, hogy hivatalosan a hozzájárulás öszszege az évi bevétel 1%, de mivel ezt helyi szinten nehéz követni, ezért alapdíjat határoztunk meg, mely személyenként
4.000 Ft, a 70 év felettiek számára pedig 3.500 Ft, mely öszszegek több részletben is befizethetőek.
Köszönjük mindazok jó szándékát, akik már rendezték hozzájárulásukat!
JÓ HANGULATBAN TELT A DÉLUTÁN ÉS AZ ESTE

Népzenei találkozó Bordányban
November 12-én délután és este zene- és nótaszótól volt hangos a Faluház. A Borostyán Dalkör meghívására kilenc együttes vett részt a 12. Népzenei Találkozón és mutatta be műsorát:
így az üllési Estike Népdalkör, a csólyospálosi Hagyományőrző Asszonykórus, az üllési Királydinnye citerazenekar, a
zsombói Bokréta Dalkör, a kelebiai Daloskör, a forráskúti
Őszirózsa Népdalkör, a mórahalmi Parasztkórus, a szatymazi
Barackvirág Népdalkör, a hódmezővásárhelyi Aranykalász
Népdalkör. Természetesen a Borostyán Dalkör is szerepelt, és
külön a Homokháti Tekergősök. Több, mint kétszáz ember
töltötte meg a Faluház színháztermét. Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Bordány Nagyközség polgármestere, Tanács Gábor is. Ő nyitotta meg a találkozót és adta át az együttesek vezetőinek az emléklapot.

II. Bordányi Jótékonysági Katolikus Bál
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a sportcsarnokba
2017. január 21-én, a második alkalommal megrendezésre
kerülő Jótékonysági Katolikus Bálra!
Belépőjegyek a Faluházban és a Vadgesztenye Étteremben
4.000 Ft/fő áron vásárolhatóak meg 2016. december 6-tól. A
háromfogásos vacsorát a Vadgesztenye Étterem biztosítja, a
zenét Busa Szaby és a Ráadás Zenekar szolgáltatja. Tombola
felajánlásokat a szentmisék után a sekrestyében fogadjuk. Támogatójegyek vásárlására is lehetőség van a belépőjegyeket
árusító helyeken. A bálon összegyűlt és a támogató jegyek
megvásárlásából származó adományokból plébániánk belső
felújítását szeretnénk folytatni. Bővebb információ Dr. Janes
6 Zoltán plébánostól kérhető.

A Borostyán Dalkör nagy sikerrel szerepelt a délutáni programon

Mindig öröm, ha ennyi ember összejön énekelni vagy csak
hallgatni a dalokat. Csodálatosak a magyar népdalok, csárdások, katonadalok, magyar nóták, legyenek azok vidámak,
vagy éppen szomorúak. Hiszen tudjuk, sírva vigad a magyar.
Ezekben a dalokban minden élethelyzet, minden érzés tükröződik. Ezért is tartják az együttesek fontos feladatuknak népdalkincsünk megőrzését, a hagyományok átadását a fiatal
nemzedéknek. Erre szép példa az üllési Tücsökzenekar, és a

DECEMBERBEN PLUSZ EGY ELŐADÁS

Bálint napon szerelmi vígjáték
A nagy közönségsikerre és érdeklődésre való tekintettel a Budapesti Bulvárszínház
plusz egy előadást hirdet a Délután a legjobb, avagy a miniszter félrelép című előadásból, amely a Bordányi Faluház színháztermében lesz látható. A december 20-ai
(kedd), 18:00 órakor kezdődő előadásra már
megkezdték a jegyek értékesítését!
Bordányban szinte még soha nem akadt példa arra, hogy egy színházi előadásra néhány
nap alatt elfogyjon az összes belépőjegy,
azonban most már elmondhatjuk, hogy ez is
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megtörtént annak ellenére, hogy az első
színházi estre csak december 19-én, egy hónap múlva kerül sor. „Természetesen több
visszajelzést kaptunk azzal kapcsolatban,
hogy már sokan nem tudtak belépőhöz jutni,
ezért nekik nem lesz lehetőségük a helyben
már megszokott kulturális eseményen részt
venniük. Mivel azt szeretnénk, hogy mindenki pozitív élményekkel feltöltődve tudja megkezdeni az ünnepeket, ezért egyből elkezdtünk nagy erővel dolgozni azon, hogy ezt a
vígjátékot még egyszer, mihamarabb láthassák a bordányi, homokháti vagy akár a településre a program miatt szívesen visszajáró
szegedi családok is. Szerencsére sikerült az
eredetileg tervezett előadás másnapjára
összehozni ezt a plusz egy előadást, így azt
gondoljuk, hogy így mindenkinek lesz lehetősége a programon részt venni, egy nevetéssel teli két, két és fél órát eltölteni“ – mondta
el Kiss-Patik Péter alpolgármester, a rendezvény egyik szervezője.

A Budapesti Bulvárszínház előadásában
színre vitt Ray Cooney: Délután a legjobb,
avagy a miniszter félrelép című darabban
több olyan országosan is ismert és kedvelt
színész (Nyertes Zsuzsa, Straub Dezső, Beleznay Endre, Sáfár Anikó vagy Harsányi
Gábor) is feltűnik, akik már garanciát jelentenek arra, hogy remek szórakozás elé tekinthetnek az érdeklődők. A plusz előadásra
tehát december 20-án (kedden) 18:00 órakor
kerül sor a Bordányi Faluházban, amelyre
jegyeket a Faluházban lehet vásárolni. A
jegyárak változatlanok erre az előadásra is,
azaz 2.500 Ft-ért tekinthető meg a színdarab,
Bordány Kártyával rendelkező lakosok további 24% kedvezménnyel, 1.900 Ft-ért juthatnak hozzá a tikettekhez.
Február 14-én egy két felvonásos, szerelmi
vígjátékra, a Ki a hunyó? avagy Bubus című
előadásra várják az érdeklődőket. A jegyek
árusítását erre a darabra november 27-én,
vasárnap az Adventi Hétvégéken kezdik
meg. Találkozzunk a színházi esteken!
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Rövid hírek
Kormányablakok
november 30-ai nyitva
tartása
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy november 30-án, időközi leltár elvégezése miatt a Csongrád Megyei Kormányhivatal minden
Kormányablaka és Okmányirodai Kirendeltsége az ezen a
napon szokásos nyitva tartási
rend helyett, egységesen, 12:00
óráig fogad ügyfeleket.
Másnap, 2016. december 1-jén
a megszokott nyitva tartás szerint folytatódik az ügyintézés.
Megértésüket és türelmüket köszönöm.
Dr. Szántó Mária
hivatalvezető

Nyílt nap az Integrált
Szociális és Egészségügyi Központban
November 15-én kedden kora
délután az Integrált Szociális és
Egészségügyi Központban nyílt
nap keretében tekinthettek be az
érdeklődők az ott folyó munkába. Az intézmény vezetője Farkasné Lippai Ágota beszámolt a
nyílt nap fontosságáról és a
nyertes pályázatukról. Ezt követően sor került a nagy sikerű
Bingó közösségi játékra, ahol az
idősek kipróbálhatták a szerencséjüket. A nyertesek egy-egy
csokoládéval gazdagodtak. Az
intézmény dolgozói sajtos kiflivel látták vendégül a megjelenteket.
-on

fiatal citerások előadása. Elismerés és köszönet ezért az áldozatos munkáért vezetőjüknek, felkészítőjüknek.
Minden együttes tudása legjavát adta, igyekezve mindig új műsorral szórakoztatni a
hallgatóságot. Látszik rajtuk mennyire szeretnek énekelni. Ez vezeti őket a gyakori
próbákon, sok tanuláson is. Kitartó munkájukért köszönet és elismerés illeti mindanynyiukat. A műsor zárásaként felcsendült a
közös ének, a Kiöntött a Tisza a partjára...
kezdetű népdal, melyet Bartók Béla Apátfalván gyűjtött. Az együttesek fellépése után
következett a finom vacsora, majd az önfeledt szórakozás, tánc és nótázás.
A Borostyán Dalkör köszönetet mond mindazoknak, akik bármilyen módon támogatták
őket: Bordány Nagyközség Önkormányzatának, képviselő testületének, Tanács Gábor
polgármester úrnak, Kiss-Patik Péter alpolgármester úrnak, Dr. Fodor Ákos jegyző úrnak, Börcsök Rolandnak, a Faluház vezetőjének és dolgozóinak, a Vadgesztenye Étterem vezetőjének, Nagyapátiné Klárikának
és munkatársainak, Rácz Gyula pékségnek.
Az egyéni támogatóknak: Zádori Imrének,
Gyuris Tibornak, Dudás Lajosnak, Dobó Istvánnénak, Gallai Andrásnénak, Masír Jánosnak és a Bordányi Borbarátoknak, Ferrovics Istvánnénak, Lajkó Sándornénak, a
zsombói Kádár Németh Lajosnak, valamint
a Borostyán Dalkör tagjainak.
Reméljük, jövőre is együtt ünnepelhetjük
Bordányban a magyar népdalt!
Köszönet a cikk írásáért és a pontos, színvonalas műsorvezetésért Gyapjasné Szabó
Irénkének!
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Interneten választanak a helyi fiatalok
Idén négy év után ismét interneten adhatják le voksukat a bordányiak az ifjúsági önkormányzati választásokon. A szavazás
így sokkal gazdaságosabb és gyorsabb, ráadásul szívesebben
is szavaznak a fiatalok elektronikusan, hiszen akár az iskolából, könyvtárból, a Bordányi Ifjúsági Információs Pontból
vagy otthonról is leadhatják voksaikat.
Nyolc évvel ezelőtt tért át az ifjúsági önkormányzat a korábbi
számítógépes, illetve az azt megelőző papír alapú szavazásról
az internetes szavazásra. A korábban a Dél-alföldi Ifjúsági
Szövetség által kifejlesztett szavazóprogram újabb ráncfelvarrásokon esik át, de továbbra is ellátja feladatát. A napokban
kerül kipostázásra a papír alapú választási értesítő, amelynek
címzését már ennek a szoftvernek a segítségével készíti el a
háromtagú választási bizottság.
Ezt követően a jelöltállítás, az ezzel kapcsolatos adminisztráció is ezen a platformon zajlik majd, és december 16-án négyszázharminchárom 12-25 év közötti fiatal szavazhat az erre a
célra kialakított szavazófelületen.
A jelöltállítást követően a kampány a szavazást megelőző tíz
napban tart majd, a korábbi tapasztalatok szerint a fiatalok
nagy része ezt is interneten, sok esetben csak a közösségi oldalak használatával oldja meg. Noha a választási alapokmány
lehetővé teszi a plakátolást, szórólapozást, választási fórumok
tartását, erre igazából csak az első, 2000-ben megtartott választások alkalmával volt példa. Az új generáció már a hálózaton keresztül vesz részt a demokráciában.
A fiatalok az ifjúsági polgármester mellé négy ifjúsági képviselőt is választanak, akiknek mandátuma egyaránt négy évre
szól. A tét nagy, hiszen az öt fiatal képviseli a fiatalok érdekeit
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a településen. Dönthet az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról, véleményt formálhat a települési önkormányzat által tárgyalt, a fiatalokat érintő ügyekben. Az ifjúsági testület egy tagja Bordányban rendszeresen meghívást
kap a települési önkormányzat üléseire, külső tagja az Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottságnak. A szokásjog alapján a fiatalok által választott testület terjeszti elő a település ifjúságpolitikai koncepcióját is.

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Választások időpontjai: november 25-ig: választópolgárok értesítése a választásokról, a névjegyzékbe való felvételről, illetve a
szavazás menetéről, november 26.: ajánlások gyűjtésének
megkezdése, december 6.: ajánlások gyűjtésének határideje,
december 9.: a választás kitűzése, a kampány kezdete, december 16.: a választás napja. Szavazni 9-19 óra között lehet!
További információ találhatók az ifjúsági önkormányzatról a
bordanynet.hu weboldalon.

2016. november
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Jön a B.I.K.E. Mikulás!

Nulla Hulladékos Karta

Kedves Anyukák, Apukák, Nagymamák és
Nagypapák!
A Mikulás idén is újra ellátogat a Faluházba!
Szeretettel várunk Mindenkit 2016. december 11-én (vasárnap) 14:00 órai kezdettel
a bordányi Faluházban megrendezésre kerülő, már hagyományossá vált Mikulás ünnepségre!

Bordány Nagyközség Önkormányzata is
csatlakozik ahhoz a 26 önkormányzathoz,
akik már tagjai a Nulla Hulladékos Települések Hálózatának. A Humusz Szövetség által koordinált program egyszerre jövőkép és
gyakorlati útmutatás is egy olyan életmód
kialakításához, ahol nem keletkezik végleges hulladék, mert minden folyamatokból
kilépő anyag egy másik helyen felhasználható erőforrásként tud jelentkezni. Az önkormányzat az mellett, hogy a program megvalósításával költségmegtakarítás érhet el a
helyi hulladékgazdálkodásban, jó gyakorlatok és már működő tapasztalatok folyamatos
kommunikációjával a bordányi családok
szemléletformálásával is fokozhatja a lakossági aktivitást a témában. A téli időszakban
több lakossági tájékoztatóra kerül sor, hogy
a célként kitűzött helyes közösségi komposztálás meg tudjon valósulni, minél több
háznál kerüljön kialakításra komposzt, melyet a kerti munkák során hasznosítani is
tudnak, így a zöldhulladék helyben hasznosul. A program megvalósításához a helyi intézmények és civil szervezetek együttműködése szükséges, ezért hamarosan részletesen
is tájékoztatják a résztvevőket és segítőket!

UNICEF tanácskozás

1312 darab árvácskát ültettek ki
a napokban az önkormányzat településüzemeltetésben dolgozó
munkatársai a közterületekre
Bordányban. A település évek
óta nagy hangsúlyt fektet a virágosításra, így idén ősszel sem
volt kérdés, hogy a virág ültetésekre sor kerüljön. Megszépült a
Szent István tér és környéke, árvácska került a központi részeken található virágládákba, a főút melletti rézsűkövekbe, a gyalogátkelőhelyeknél kialakított
virágládákba és a Polgármesteri
Hivatal előtti virágágyásba is. A
virágokat Csonka Józsefné, helyi vállalkozó ajánlotta fel térítésmentesen, melyet ezúton is
köszönünk!

Madárinfluenza megfigyelés elrendelése
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya magas patogenitású madárinfluenza megállapítása miatt védőkörzetet rendel el Bordány nyugati területére, valamint észak-nyugati közigazgatási területére. Ezen kívül Bordány teljes közigazgatási területére megfigyelési körzetet rendel el. További információt és a
határozatokat megtalálja a
www.bordany.hu weboldalon.

A Télapó ajándékcsomaggal készül a gyerekeknek

képgaléria

Őszi virágosítás a
település több pontján

képgaléria

képgaléria

UNICEF tanácskozás

UNICEF tanácskozás

képgaléria

UNICEF tanácskozás
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Program: 14:00-tól meleg teával és pogácsával várjuk kedves vendégeinket. A gyerekek
„A Mikulás ajándékműhelye“ címmel
rajzversenyen vehetnek részt. A legszebb
munkákat ajándékokkal jutalmazzuk.
14:30-tól Krisztina&Tamás gyerek duó zenekar gyermekműsora következik, ahol a
kicsik és nagyok aktív közreműködői lehetnek a műsornak. A műsort követően a Télapó átadja az ajándékcsomagokat a gyerekeknek.
A rendezvényünkön való részvétel ingyenes, ám arra kérjük a szülőket, hogy amenynyiben gyermeküket a Télapó által megajándékozni szeretnék, úgy a Faluház könyvtárában az Önök által összeállított ajándékcsomagot szíveskedjenek leadni. Kérjük a
csomagot a gyermek teljes nevével ellátni.
Érdeklődni a programmal kapcsolatban: emailben a bikegyesulet@gmail.com címen
vagy a 06-20-457-1115 telefonszámon.

Rövid hírek

Videók Bordányról

Fellép a Krisztina&Tamás gyerek duó zenekar

Napló
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járdaszegélyt és egyéb tereptárgyakat (gödrök, buckák), ami további veszélyforrásokat
jelenthet (elbotlás, elesés, stb.).)
Az időjárásnak megfelelően megválasztott,
Év végi mérkőzések
lehetőleg réteges öltözék viselése ajánlott.
Megyei I. osztályú fociTartózkodjon az alkohol fogyasztásától, mebajnokság sorsolása
leg italok fogyasztása javasolt!
november 26. 13:00
Huzamosabb időn keresztül a szabadban tarSzentesi Kinizsi SZITE tózkodva fontos mozgatni a végtagokat,
Foliaplast-Bordány SK
ujjakat, ami élénkíti a vérkeringést, emeli a
test hőmérsékletét. A téli sportoknál különös
Megyei III. osztályú focifigyelemmel kell lenni arra, hogy csak a kibajnokság sorsolása
jelölt helyen szánkózzunk,
november 27. 13:00
korcsolyázzunk, síeljünk,
IDŐJÓS
ST. Mihály FC II és javasolt a védőfelszereBordány SK II
Hétfő
lések (elsősorban fejvédő
sisak) használata.
6°C
Megyei U19-es focibajnokság
A közlekedésben az őszi2°C
sorsolása
téli időszak tudatos felké- Szeles
november
26. 11:00
szülést igényel. MegváltozST.
Mihály
FC
Bordány SK
nak az út- és látási viszoKedd
nyok, amelyekhez gyaloMegyei II. osztályú női
3°C
gosoknak és autósoknak is
focibajnokság
sorsolása
-1°C
alkalmazkodni kell.
november
27.
10:00
Gyengén
felhős
További fontos információk
Szentesi
Kinizsi
SZITE
a www.bordany.hu oldalon.
Bordány
SK
Szerda

Sport hírek

képgaléria

Csókaiak Bordányban

Csókaiak Bordányban
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3°C
-2°C
Derült

Csütörtök

3°C
-3°C
Felhős

Péntek

4°C
-2°C

Női kézilabda mérkőzések
december 3. 17:00
Bordány SK Hódmezővásárhelyi KE
december 9. 19:00
Kisteleki KK - Bordány SK
december 18. 11:00
Szentesi FKC - Bordány SK
Hajrá Bordány!
Hajrá BSK!!!

Szitálás

Szombat

4°C
-1°C
Szitálás

Vasárnap

5°C
0°C
Eső

képgaléria

Csókaiak Bordányban
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A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

A téli időjárás közeledtével fokozottan figyelhetőek meg bizonyos veszélyeztető hatások, amelyek másképpen jelentkeznek a
közúton, lakott területen, szabadban tartózkodáskor és a kifejezetten a téli ünnepekhez
kapcsolódó eszközöknél.
A téli időszakban hatványozottan fontos az
egymásra való odafigyelés. Az év többi szakában talán csak kellemetlenséget okozó
problémák télen akár halálos veszéllyé is
változhatnak. Figyeljünk rokonainkra,
szomszédainkra, de figyeljünk azokra az ismeretlen embertársainkra is, akik otthontalanok, elesettek, vagy bármilyen okból segítségre szorulhatnak. Ne szégyelljünk segíteni, vagy ha segíteni nem tudunk is, legalább értesítsük azokat, akik tudnak! Ne
menjünk el a földön fekvő mellett!
A közúti közlekedés jellemző téli veszélyei a
csúszós, jeges utak, a változó időjárási körülmények, a hótorlaszok, elzárt útvonalak,
a csökkent látótávolság, valamint a kényszermegállások.
A veszélyes helyzetek elkerülése és a bekövetkezett
11.28.
04.25. H
H
filé pörkölt tésztával,
A Pulykacomb
csemege dinnye
Alföldi
események kezelése érdeA
1 májgombóc
Sertésszelet tükörtojással, hagymás
kében javasoljuk:
leves
B törtburgonyával, vegyes vágott
– időjárási körülmények2 Falusi
C Rántott sajt rizibizivel, tartármártás
gombaleves
nek megfelelően megválasztott vezetési stílus és seRántott borda petrezselymes
11.29.
04.25. K
H
A burgonyával, káposztasaláta
Magyaros
besség
Azöldborsó leves Csirke falatkák Budapest (gomba,
1
– téli gumik használata,
csipet tésztával B lecsó, csibemáj) módra, párolt rizzsel
Sütőtök krémhólánc, fagyálló folyadék
pirított
2 leves,
C Juhtúrós lasagne
– víz, takarók hosszú útra
kolbásszal
– feltöltött telefon, térkép,
11.30.
04.25. SZ
H
A Sárgarépa főzelék, párizsi bordával
GPS, elemlámpa
Csontleves
1
Sertéstarja parasztosan, pirított
daragaluskával
– működőképes fényszóB burgonyával, almapaprika
rók (ködlámpa)
sertéshús, makaróni
2 Pirított
C Tárkonyos
tésztaleves
– kényszermegállásnál a
tésztával
láthatóságról való megfelePaprikás sertésszelet tésztával, tavaszi
12.01.
04.25. CS
H
A saláta
lő gondoskodás (láthatósá1 BurgonyaCsirkemell filé szezámos bundában,
gombóc leves
gi mellény, fényvisszaverő
B vajas petrezs. törtburgonyával, cékla
csík)
halfilé mozarellával, paradicsommal
2 Karfiol leves C Tengeri
Havas időben összefagyott
csőben sütve, salátaágyon, joghurtos öntettel
hó, az ereszcsatornákról jég
12.02.
04.25. P
H
A Túrós tészta
eshet a járókelőkre, a járdák
1 Sertésgulyás
és egyéb közlekedők síkosB Sült almás, mákos tészta
sá válhatnak. A síkosság
Csirkecomb
tarhonya csemege
2 filé raguleves C Krumplis
mellett a hó betakarhatja a
debrecenivel, vegyes vágott
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A téli időjárási körülmények
között követendő szabályok
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PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban
a régi temetőben
Ügyintéző: Gallainé Éva
Telefon: 06-30-924-3293
Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

A következő szám megjelenési időpontja: 2016. december 16. Lapzárta: december 6.
Kiadja: Faluház és Könyvtár, Bordány
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Felelős Kiadó: Börcsök Roland
Levélcím, szerkesztőség címe:
6795 Bordány, Park tér 1.
E-mail cím: naplo@bordany.hu
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