
Bordányi    Hírek
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat és a Kulturális és Szaba-
didős Egyesület november 27-én rendezte meg immáron 8. 
alkalommal az Adventi Jótékonysági Vásárt. A rendezvényt a 
hagyományokhoz híven az évről-évre egyre több tagot számláló 
Schola énekkar karácsonyi dalokkal és Mária-énekkel nyitotta 
meg. Plébánosunk, Dr. Janes Zoltán az énekkar után elmondta 
ünnepi gondolatait, melyben kifejtette a karácsony igazi 
mivoltát, hogyan kapott Szűz Mária feladatot, küldetést és hogy 
mi, hétköznapi emberek miként élhetünk meg egy-egy feladatot 
és a sikert. Ezt követően Zoltán atya és Gábor Tamás, a Schola 
énekkar vezetője közösen a koszorúhoz léptek és az atya áldása 
után meggyújtották az első gyertyát. Tanács Gábor polgár-
mester úr a gyertyagyújtást követően átnyújtotta plébánosunk-
nak Bordány 2017-es asztali naptárát, melyet a vásárban a Falu-
ház asztalánál meg is vehettek a bordányi lakosok. A naptár ér-
vényes Bordány kártyával ingyen, egyébként 300 Ft-ért vehető 
meg. Aki nem a vásárban szeretné átvenni, annak lehetősége 
van a Faluház pultjában is hozzájutni nyitvatartási időben. A naptár tartalmazza valamennyi bordányi civil szervezet és intéz-
mény jövő évi programjainak időpontját, illetve az idei események fotói színesítik a lapjait. Ezekkel egy időben megnyitotta 
kapuit a jótékonysági vásár is. A belépésnél mindenki válthatott magának tallért, mellyel a vásár területén fizethettek. Az adventi 
forgatagban több általános iskolai osztály, és intézmények, mint például az óvoda és bölcsőde, a Faluház, illetve civil szerve-
zetek, a Caritas csoport és mozgáskorlátozottak is támogathatók mind a négy hétvégén a vásárlások által. A Kulturális és Szaba-
didős Egyesület idén is készült a vásárra egyedi bögrével, melyeket ingyen feltöltenek a hétvégék során forralt borral vagy 
teával. A korábbi évek bögréibe tallérért vehető forró üdítő. Minden szervezet a bevételét saját programjainak megvalósítására 
fordítja.A Caritas csoport idén is fogad adományokat, melynek bevételéből élelmiszert és tűzifát biztosítanak rászoruló csalá-
dok részére.  December 4-én, a második hétvégén vendégünk lesz a Mikulás és krampuszai. Az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde 
készül Mikulásváró műsorral. December 11-én az általános iskola növendékei lépnek a vásár színpadára, és mutatják be ünnepi 
műsorukat. Az utolsó vasárnap, december 18-a a civil szervezetekről szól, hiszen több éve már, hogy erre a napra külön meghí-
vást kapnak civil szervezeteink vezetői, tagjai. Ennek köszönhetően itt lép először nyilvánosság elé a december 16-án meg-
választott új ifjúsági képviselőtestület. Az ünnepi hangulatot a Borostyán Dalkör karácsonyi műsora teremti meg számunkra.

HUSZONHETEDIKÉN MEGGYÚJTOTTÁK ADVENT ELSŐ GYERTYÁJÁT A SZT. ISTVÁN TÉREN 

Megnyitotta kapuit a nyolcadik adventi jótékonysági vásár

mind pedig a fiúknál díjazzák az év utánpótlás sportolóit. A 
szebbik nem képviselői közül a női kézilabda csapat játékosa 
Gáspár Jusztina vehette át az elismerést, aki bolygó hollandi 
stílusával egyedi játékképet mutat, amivel csapatunk sokszor 
megtudja lepni ellenfelét, az egyik nagy fegyvere pedig a mo-
soly. A fiúknál is gazdára talált az elismerés, melyet 2016-ban 
Német József vehetett át, aki mára már a felnőtt csapat egyik 
meghatározó játékosa. Természetesen amikor csak lehe-
tősége van, akkor továbbra is segíti az U19-es együttest, 
kitartásával, szorgalmával és hozzáállásával a szurkolók 
egyik kedvence. A sportkör elnöksége az idei évben a felnőt-
tek körében is hagyományteremtő céllal kiosztott elisme-
réseket. Az év női sportolója a kézilabdázók közül került ki, a 
díjat Peták Eszter vehette át. Eszti kitartó, precíz és rugalmas, 
a csapat esze. Csapatkapitányként mindenkinek példaképe, 
ha Pick meccsről van szó, ő az, aki az első sorból szurkol. A 
férfiak mezőnyében is sor került a díjak kiosztására, melyet a 
megye I-es labdarúgó csapat szélsője, Malatinszki Dávid 
vehetett át. Dávid csupa szív játékával lopta be magát a 
bordányi szurkolók szívébe, kilencven percen át robotol a 
pályán, ha kell góljaival is segíti a csapatot. Minden díjazott-
nak ezúton is gratulálunk, eredményes sportpályafutást kívá-
nunk mindegyikőjüknek!

A Bordányi Napló heti hírmelléklete 2016. 29. szám

IDÉN DÍJAZTÁK A LEGJOBB FELNŐTTEKET IS

Gáspár Jusztina és Német József lett 
„Az Év utánpótlás sportolója“

Negyedik alkalommal rendezte meg a Bordány Sportkör év-
záró rendezvényét, a BSK Sportbálat. A rendezvényen a spor-
tolókon kívül részt vesznek a szurkolók, támogatók és min-
dazon sportszerető emberek, akiknek szívügye a helyi sport 
támogatása. Szerencsére az idei évben is sokan voltak jelen 
az eseményen, ahol már hagyomány, hogy mind a lányoknál, 
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leznay Endre és Harsányi Gábor) is feltűnik, akik már garan-
ciát jelentenek arra, hogy remek szórakozás elé tekinthetnek 
az érdeklődők. Az előadásra jegyek válthatóak a Bordányi 
Faluházban. A jegyárak változatlanok erre az előadásra is, 
azaz 2.500 forintért tekinthető meg a színdarab, Bordány 
Kártyával rendelkező lakosok további 24% kedvezménnyel, 
1.900 forintért juthatnak hozzá a tikettekhez. 

TÖLTŐDJÖN FEL  AZ ÉV VÉGI ÜNNEPEK ELŐTT

Adventi elmélkedések a Faluházban
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit egy különleges el-
mélkedésre, aki szeretne az Adventben kicsit elcsöndesedni, 
Isten jelenlétében együtt imádkozva készülni az Úr szüle-
tésére, aki szeretne megállni s egy kicsit lelkileg töltődni, 
vagy csak kíváncsi mi is a Taizé-i elmélkedés. Az Adventben 
négy szerdán át imádkozunk, énekelünk, zenélünk együtt és 
szemléljük Krisztus jelenlétét. Időpontok: december 7., de-
cember 14. Kezdés: 17:30-kor a Faluház rendezvénytermé-
ben. Énekelni, zenélni bárki becsatlakozhat.Szeretettel és 
Imával:              Kiss Csillag  Anna ének-zene, népzene tanár

ELŐADÁS KÖRNYEZETBARÁT TIPPEKKEL

Lakossági vitaest a hulladék 
égetésének kockázatairól
A kerti és háztartási hulladék égetésének 
kockázatairól tartanak előadást és lakossági 
vitaestet 2016. december 7-én, szerdán 18 
órától a Bordányi Faluházban. A HUMUSZ 
Szövetség szakemberei bemutatják a témá-
val kapcsolatos legfontosabb környezeti és 
egészségügyi kockázatokat, szó lesz a kör-
nyezetbarát tüzelésről, valamint hasznos 
hulladékkezelési és megelőzési tippek is el-
hangoznak majd a várhatóan egy órás prog-
ramon. Tegyünk együtt környezetünkért!
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IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

Megkezdődött a jelölési időszak
Már korábban is beszámoltunk a Bordányi Gyermek- és Ifjú-
sági Önkormányzat választások munkálatainak megindulá-
sáról. Az első körben kiküldésre került tájékoztatók tartal-
mazták a fontosabb dátumokat és tudnivalókat a jelent-
kezésről. Ezt a fiatalok levélben, postai úton kapták meg. Ha 
valakinek bővebb információra lenne szüksége nyugodtan 
forduljon a biip munkatársaihoz, ahol a választási doku-
mentum és a névjegyzék is megtekinthető. Az aktuális körben 
már megkezdődtek a jelölések és lehetővé vált pályázni pol-
gármesteri vagy képviselői címre. A posztokra minden 12 és 
25 év közötti bordányi fiatal jelöltetheti magát december 6-
ig, ha küld egy e-mail-t a biip@bordanynet.hu e-mail címre, 
Facebook-ra vagy személyesen is megteheti a Bordányi Ifjú-
sági Információs Pontban. A választópolgároknak 9-éig ki-
küldésre kerülnek felhasználónevek és jelszavak is amelyek-
kel  2016. december 16-án leadhatják szavazataikat a válasz-
tási honlapon.

ÖSSZEFOGÁS EGY BOLDOGABB KARÁCSONYÉRT

Legyen ön is a Jótékony Karácsonyi 
Angyal!
Az év végéhez közeledve 
elérkezett az ideje annak, 
hogy ismét segíthessenek a 
nélkülöző családokon.
Kérjük, csatlakozzon az ó-
voda dolgozóihoz! Segítse 
szebbé varázsolni a szere-
tet ünnepét! Szívesen fogadnak tartós élelmiszert, ruhát, játé-
kot, mesekönyvet, ami már feleslegessé vált önök számára! 
Az adományokat 2016. december 15-ig várják az óvodában! 
„…mert a legszebb ajándék az önzetlen segítség…”

ÚJRA KÖZTÜNK LESZ A B.I.K.E. MIKULÁSA

Keresse a Mikulás kuponokat!
2016. december 5-én hétfőtől egy héten át a B.I.K.E. Miku-
lása és Manói kuponokat helyeznek el Bordány utcáin 
(Mikulás csomagban szaloncukorral!). A gyermekek figyel-
mesen közlekedjenek, s ha találnak egy ilyen szelvényt, 
akkor őrizzék meg. Ezután nem kell mást tenniük, mint ma-
gukkal hozni 2016. december 11-én, vasárnap a bordányi Fa-
luházba 14 órára a B.I.K.E. Mikulás ünnepségére. A műsort 
követően személyesen vehetik át az ajándékukat a Télapótól. 
Ha a felnőtt olvasóink találják meg a kupont, akkor adják át 
kiskorú ismerősüknek és az ajándékot a Mikulás szemé-
lyesen adja át nekik. Szeretettel várja önöket a rendezvényre 
a Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület. A Mikulás elérhetősége: 
bikegyesulet@gmail.com és a Facebook-on.

AZ ELŐADÁSRA MÉG JEGYEK VÁLTHATÓAK

Délután a legjobb, avagy a miniszter 
félrelép című előadás december 20-án
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. Több olyan 
országosan is ismert és kedvelt színész (Nyertes Zsuzsa,  Be-
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