
Bordányi    Hírek
December 4-én, a téli hideg ellenére is sokan összegyűltek a 
Szent István téren az Adventi Jótékonysági Vásár alkalmából. 
Az elmúlt nyolc év alatt a bordányiaknak ez volt a 30. vasár-
napjuk, melyet együtt, ünnepléssel töltöttek.  A második gyer-
tyát Bordány adventi koszorúján Farkasné Lippai Ágota, az 
Integrált Szociális és Egészségügyi Központ, valamint Lázár-
né Borbola Márta, az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde vezető-
je gyújtották meg. A gyertyagyújtás után az óvoda nagycso-
portosai mutatták be Mikulásváró műsorukat, melyet meghal-
lott a Mikulás, és el is látogatott a vásárba a krampuszaival, 
ahol szaloncukrot osztogatott a gyerekeknek. A műsor és a Mi-
kulás érkezése után szokás szerint vásári forgatag várta az ér-
deklődőket, amely során forralt borral és forró teával melegít-
hette át magát minden kilátogató. A Kulturális és Szabadidős Egyesület idei, sárga bögréibe a szervezők ingyenesen töltik a forró 
italokat. Az általános iskola egyre több osztálya is képviselteti magát a vásárban. Bevételeik az osztálypénzbe kerülnek és felme-
rülő kiadásaikat fogják fedezni. A Caritas sátornál minden hétvége során várják a helyiek adományait, melyek bevételei élelmi-
szert és tűzifát vásárolnak rászoruló családok részére.  A Faluház asztalánál átvehető Bordány 2017-es asztali naptára. Aki nem a 
vásárban szeretne hozzájutni a naptárhoz, azoknak lehetőségük van erre a Faluházban nyitvatartási időben. December 18-ai 
adventi hétvégén az Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fogja bemutatni karácsonyi műsorát. A harmadik gyer-
tyát a koszorún Dr. Kádár Péter, az iskola igazgatója és Masir Norbert ifjúsági polgármester gyújtják meg. Várunk minden bor-
dányit és vendégeiket vasárnap 16 órakor a Szent István térre!

SZÍVMELENGETŐ VOLT AZ ÓVODÁSOK MIKULÁSVÁRÓ MŰSORA A SZENT ISTVÁN TÉREN

Egyre nő a helyi jótékonysági Adventi vásár látogatottsága

kes embereket, sztorikat. Ezekből a történetekből a résztve-
vők közreműködésével felépül a videki-fiatal.hu címen a 
program weboldala. A résztvevők közé egy bordányit is bevá-
lasztottak, településünket Lajkó Andor képviseli majd. Az el-
ső állomásnak Bordányt választották a szervezők, ahová no-
vember 25-27 között érkeztek a fiatalok. A program a Vad-
gesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshelyen az ismerkedéssel 
kezdődött, majd a település ifjúságpolitikájával, az ifjúsági 
önkormányzattal, a Bordányi Ifjúsági Információs Ponttal és 
a Nagy Kálmánné-féle Hermina Tanyával is megismerkedtek 
a résztvevők. A szakmai program mellett a környéket is 
bejárták, így Algyőn és Domaszéken is jártak a nagykövetek, 
míg az előbbi helyszínen az ifjúságfejlesztési folyamatokat, 
addig az utóbbin a hagyományokat tanulmányozták, és részt 
vettek a Böllérnapon és a Katalin Bálon is.

DECEMBER 9-ÉN 15 ÓRAKOR NYIT A BSK SHOP

Ezentúl Adidas termékek vásárlására 
is nyílik lehetőség a biip-ben
Megyei sportcsapatokat tekintve elsők között nyit úgyneve-
zett egyesületi ajándékboltot a Bordány Sportkör. A BSK 
Shop néven induló kezdeményezés célja, hogy egy helyen 
beszerezhetőek legyenek a klubhoz köthető ajándéktárgyak 
és pólók, valamint megvásárolhatóak legyenek a különféle 
támogatói bérletek is. Mint ismert, a BSK 2017-től fokozato-
san adidas sportszerekre vált, így ezentúl arra is lesz lehető-
ség helyben, hogy a világmárka termékeihez kedvezményes 
áron juthassanak hozzá a bordányi családok. Az egyenlőre 
tesztüzemben induló BSK Shop megnyitására december 9-
én, pénteken 15 órakor kerül sor a Bordányi Ifjúsági 
Információs Pontban. Sok szeretettel várnak mindenkit!

A Bordányi Napló heti hírmelléklete 2016. 30. szám

LAJKÓ ANDOR KÉPVISELI TELEPÜLÉSÜNKET

Nálunk jártak a vidék nagykövetei

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA koráb-
bi vidék kommunikációs programjainak – Vidék Kaland, Vir-
tuális Falu – folytatásaként hirdette meg a „Vidék fiatal nagy-
követei” programot. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok 
szemüvegén keresztül szélesebb közvélemény számára be-
mutassa a mai magyar falvak és az ott élő fiatalok minden-
napjait. Nagykövetnek városlakó és falusi fiatalokat vártak, 
akik számára 2016. novembere és 2017. augusztusa között 
közösségfejlesztő tréninggel egybefűzött utazásokat szer-
veznek olyan falvakba, ahol jól működik a települési közös-
ség, ahol kezdeményező szerepet visz az önkormányzat, ahol 
megvan az együttműködés a települési közösségek, vállalko-
zások és önkormányzatok között. A résztvevők feladata, 
hogy élményeiket megosszák másokkal, így például bemu-
tassák azokat a népszerű közösségi oldalakon keresztül, 
továbbá, hogy környezetükben megtalálják a „vidéket”, érde-
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italokat. Az általános iskola egyre több osztálya is képviselteti magát a vásárban. Bevételeik az osztálypénzbe kerülnek és felme-
rülő kiadásaikat fogják fedezni. A Caritas sátornál minden hétvége során várják a helyiek adományait, melyek bevételei élelmi-
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Lajkó Andor a képen balról az első 



adóazonosító jel, adószámot igazoló okirat, földhasználati 
lap (régi, nem kell újat kikérni!), valamint a papír alapú, barna 
színű őstermelői igazolvány és annak adatnyilvántartó lapja.

A MIKULÁS ÉS SEGÍTŐI ÉRTÉKELTÉK A RAJZOKAT

Faluház rajzpályázatának eredménye
A mikulás és segítői című rajzpályázatra 76 darab szebbnél 
szebb alkotás érkezett. A műveket a Mikulás és krampuszai 
értékelték és a következők szerint alakultak a helyezések: 
ovis kategóriában az első helyezett a 3 éves Zádori Bernadett 
lett, második helyezést Tatár Panna érte el, míg a harmadik 
helyen Nógrádi Blanka végzett. Iskolai alsós osztályok közül 
az első helyezett Szabó Édua 1/a osztályos, második helye-
zett Undi Amira 2/a osztályos, valamint Komjáti Tamara Me-
lissza 3. osztályos a harmadik helyezést érte el. Iskolai felső 
osztályos tanulók közül az első helyezett Márki Kristóf 5/b 
osztályos tanuló lett, második helyen a hatodik osztályos 
Gábor Zalán végzett, míg a harmadik helyezett az ötödik 
osztályos Kovács Rebeka lett. A rajzokat december 11-én va-
sárnap 16 órakor a Faluházban fogja díjazni a Mikulás. Min-
den beküldött művet díjazunk egy-egy müzli szelettel, szere-
tettel várjuk az alkotókat.
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ÚJ ESZKÖZÖKET KAPTAK AZ ISKOLA DIÁKJAI

Sportra lelkesítették a helyi fiatalokat 
Településünk volt az egyik állomása „A Sport Legyen a 
Tied!” elnevezésű ingyenes programsorozatnak, amely az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Állam-
titkárságának támogatásával jött létre a 7-14 éves korosztály 
számára, azzal a kettős céllal, hogy a gyermekek mozgásban 
gazdag életmódot folytathassanak, másodsorban pedig köze-
lebb hozza őket azokhoz a sportszervezetekhez, amelyek 
hosszú távon biztosítják a sportolási lehetőségeiket. Az ese-
ményt Vincze József, a Magyar Diáksport Szövetség Dél-al-
földi Regionális Szolgáltatási Pont irodavezetője nyitotta 
meg, aki hangsúlyozta, hogy milyen fontos a sport, mind 
mentális, mind fizikai egészségünk érdekében. A megnyitó 
keretén belül átnyújtott egy oklevelet Dr. Kádár Péternek, az 
Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatójának. Tanács Gábor polgármester megjegyezte, 
hogy településünk második legnépszerűbb sportága a tollas-
labda és fiataljaink kiváló eredményeket érnek el benne. Tary 
Gábor a Magyar Tollaslabda Szövetség képviseletében is-
mertette és népszerűsítette a tollaslabdát a fiatalok körében. A 
rendezvényt megtisztelték jelenlétével továbbá Kiss-Patik 
Péter alpolgármester és Masir Norbert ifjúsági polgármester 
is. „A Sport Legyen a Tied!” program idén minden megyébe 
ellátogat, ezzel több tízezer gyermeket mozgat meg.

LEGYEN ÖNNEK  IS NAPRAKÉSZ A KALENDÁRIUMA

Elkészült Bordány 2017-es naptára 
A napokban készült el a Faluház és Könyvtár munkatársainak 
koordinálásban Bordány 2017-es asztali naptára. A már ha-
gyományosan több éve elkészülő kalendárium minden évben 
sok-sok helyi rendezvény fotóját, egy-egy fontos pillanat em-
lékét eleveníti újra, így nagyon sokan várják évről-évre ennek 
megjelenését. Nagyon fontos, hogy az intézmények és a civil 
szervezetek már novemberre elkészítik jövő évi program-
tervüket, így előre lehet tervezni a települési programokat, de 
akár nagy segítség egy családi esemény szervezésénél is, hi-
szen már előre lehet tudni, hogy a Homokhátság Szívében 
szervez-e arra a napra valaki programot, ütközik-e esetleg va-
lakinek a rendezvényével. Tartalmazza a naptár a legfonto-
sabb közérdekű telefonszámokat, de könnyen nyomon követ-
hető a kalendáriumban például a szelektív hulladékgyűjtések 
időpontjai is. A naptár elkészítésében fontos szerepet játsza-
nak a helyi vállalkozások, akik támogatásukkal járulnak hoz-
zá a nagyközség életében fontos kiadvány elkészültéhez. En-
nek köszönhetően a színes, 56 oldalas naptár csak 300 Ft-os 
összegbe kerül, de érvényes Bordány Kártyával rendelkező 
lakosok térítésmentesen juthatnak hozzá a naptár egy példá-
nyához, amely már átvehető a Faluházban és hétvégenként a 
Jótékonysági Karácsonyi Vásáron a Szent István téren.

 DECEMBER VÉGÉIG JÓK A RÉGI IGAZOLVÁNYOK

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 meg-
szűnik. Az új, kártya alapú igazolványok igénylése 2016. 
december hónapban lehetséges előre mutató hatállyal. A kár-
tya alapú őstermelői igazolványok igénylése kizárólag sze-
mélyesen kezdeményezhető a Falugazdász irodában. Szük-
séges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, 
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12.13. K A
Paradicsom leves

B

Sajttal töltött sertésborda párolt rizzsel, 
fokhagyma mártással

Köményes sertéssült törtburgonyával, 
párolt káposzta

C

B

C
Tejfölös 
karalábéleves Gombapörkölt galuskával

04.25. H12.14. SZ
A

Lebbencs leves

B

Tökfőzelék rántott sertésbordával

Csőben sült velős csirkecomb filé 
pirított burgonyával, káposzta saláta

C

B

C
Narancsos 
répakrémleves 
daragaluskával

Bácskai rizses hús, csemege uborka

04.25. H12.15. CS A
Csontleves 
cérnametélttel B

Gyros petrezselymes burgonyával, 
salátával, tzatzikivel

Bakonyi sertésborda, penne tésztával

C

B

C
Tejfölös 
zöldbableves

Rántott csirkemáj rizi bizivel, tartár 
mártással

04.25. H12.16. P A
Sertés 
raguleves B

Tojásos tészta

Vargabéles

C

B

C
Lencsegulyás, 
füstölt tarjával, 
ser. lapockával

Töltött káposzta

A
A1

2

1

2

1

2

1

2

04.25. H12.12. H AMarhahús 
erőleves 
csipettésztával B

Csirketokány tésztával

Töltött sertés tarja (sajt,füstölt sonka) 
rántva, törtburgonyával, vegyes vágott

C

B

CTejfölös 
burgonyaleves Marhapörkölt tarhonyával, cékla

A
A1

2

IDŐJÓS

Felhős

Étkezési alma eladó! 
Bordány, József A. u. 11.
Hegedűs Imre
30/313-5910 érd. esti órákban. 

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a 
“Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alap-
ján pályázatot hirdet óvodatitkár mun-
kakör betöltésére. A közalkalmazotti 
jogviszony időtartama határozatlan 
idejű, a foglalkoztatás jellege teljes 
munkaidős. Részletekért látogasson el a 
www.bordany.com oldalra.
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