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Korlátozott számban lehet jelentkezni. A résztvevők helyben, színes programok keretében gyakorolhatnak angolul beszélni hetente egy alkalommal.
Külföldi ﬁatalok Bordányban!

gyakorold az angolt
Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!
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Bordány Nagyközség Önkormányzatának lapja | Megjelenik 1991 óta | Ingyenes, havonta megjelenő kiadvány

Békés, Boldog Karácsonyt
és
Egészségben, Sikerekben Gazdag

Új Évet Kívánunk!

Kellemes Ünnepeket Kívánunk

Hozzon az új esztendő vidámságot és boldogságot
Nemsokára véget ér a 2017-es esztendő majd kezdetét veszi a 2018-as év. Ez alkalomból kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag boldog új évet! Váljék valóra legszebb álmaik és teljenek
erőben, egészségben, örömteli hangulatban mindennapjaik! Településünk legfrissebb híreivel és legszebb fotóival várjuk Önöket 2018-ban is.
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„A múlton már nem tudunk változtatni, pozitívan kell a jövőhöz hozzáállni, mert azon még alakíthatunk.” - Rippel Ferenc
Kálmán Imre
Békeﬃ István

A CsárdásK irálynő
Február 12-13. 18 óra

2018-as
Újévi Koncert

január 6-án

remek karácsonyi ajándék

18:00-tól a Faluházban

Bordányi Faluház

Koccintsunk együtt az új évre!

Jegyek már megvásárolhatóak!

Részletek a 6. oldalon!

Az év utolsó testületi ülése huszadikán kerül
elfogadá sra a jö vő é vi bü dzsé szá - egyedi arcá t, kü lö nö sen pedig vé megrendezésre mai.
Altalá ban az é v utolsó ü lé sé n dendő é rté keiket hivatottak beBordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak ké pviselő -testü lete az é v vé gi utolsó ü lé sé t december 20-á n (szerdá n) tartja.
Az ü lé s a szoká sos
polgá rmesteri beszá moló val kezdő dik majd, Taná cs
Gá bor a ké t ké pviselő -testü leti ü lé s
kö zti fontosabb
esemé nyekrő l, polgá rmesteri dö nté sekrő l ad szá mot;
majd tá jé koztatá st
tart a lejá rt hatá ridejű hatá rozatok
vé grehajtá sá ró l, az
ö nkormá nyzat bizottsá gainak dö nté seirő l. A ké pviselő knek rendelkezniü k kell az
ö nkormá nyzat 2018. é vi kö ltsé gveté si gazdá lkodá sá nak á tmeneti
szabá lyozá sá ró l, amely azt az idő szakot fedi le, amıǵ nem kerü lnek

fogadjá k el a kö vetkező é v ü lé s-,
munka é s rendezvé ny tervé t. Most
sem lesz ez má ské pp, napirendre
kerü l majd az elő terjeszté s. A de-

cember vé gi ü lé sen fogadjá k el a
falu telepü lé ské pi arculati ké zikö nyvé t, amely a jö vő é v elejé tő l
má r hatá lyba is lé p. A Telepü lé ské pi Arculati Ké zikö nyvek nevü khö z mé ltó an telepü lé seink sajá tos,

mutatni. A bordá nyi anyagot a falugyű lé s kereté ben tartott fó rumon ismerhetté k meg az itt lakó k,
a fó rumon é s azt kö vető en beé rkezett javaslatok alapjá n vá lt vé glegessé az anyag,
amit most a ké pviselő -testü let a vé gleges formá já ban
fogad el. A tervek
szerint mé g ezen
az ü lé sen kerü lhet
sor a Szociá lis Szolgá ltatá stervezé si
Koncepció vé lemé nyezé sé re é s elfogadá sá ra is.
Kedves Bordá nyiak! Ha van olyan tá ma, amelyrő l szı-́
vesen hallaná nak bő vebben, vagy
kıv́á ncsiak annak vitá já ra, vegyenek ré szt az é v utolsó ké pviselő testü leti ü lé sé n december 20-á n
17 ó rá tó l a Faluhá zban!

Két pályázattal is a digitális jólétet céloztuk meg
Bordá nybó l ké t pá lyá zat is beé rkezett az Online kormá nyzati, kö zigazgatá si é s e-egé szsé gü gyi szolgá ltatá sok terjedé sé nek é s a digitá lis jó lé t megteremté sé nek elő segıt́é se orszá gos, illetve helyi civil é s
szakmai szervezetek tá mogatá sá val” cım
́ ű , a Nemzeti Fejleszté si Miniszté rium pá lyá zati felhıv́á sá ra.
A pá lyá zat cé lja a kö zö ssé gi internet hozzá fé ré si
helyek infrastruktú rá já nak fejleszté se, a korszerű
info-kommuniká ció s technoló giai (IKT) eszkö z á llomá nnyal é s felké szü lt szakemberekkel bıŕó pontokon keresztü l pedig az á llampolgá rok ö sztö nzé se
az IKT eszkö zö k haszná latá ra, ezá ltal a digitá lis já rtassá g fejleszté se kü lö nö s tekintettel a munkavá llalá si korú há trá nyos helyzetű cé lcsoporttagok kö ré ben. A kö zö ssé gi internet hozzá fé ré si helyek é s ú jonnan csatlakozó pontok fejleszté sé nek alapvető cé lja, hogy a fejleszté sek ré vé n a pontok hozzá já ruljanak a digitá lis alapké szsé gek fejleszté sé hez, a digitá lis ké szsé gekkel nem rendelkező magá nszemé lyek szá má ra az informatikai eszkö zö khö z é s az internethez hozzá fé ré st biztosıt́son, tová bbá , hogy az
ehhez szü ksé ges segıt́ő szaké rtelem minden ponton rendelkezé sre á lljon. Az egyik pá lyá zatot a Faluhá z, mıǵ a má sikat a Kulturá lis é s Szabadidő s
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Egyesü let nyú jtotta be. Amennyiben a pá lyá zatok tá mogatá st kapnak, szá mos program, esemé ny zajlik
majd a telepü lé sen annak é rdeké ben, hogy a kü lö nbö ző korosztá lyok miné l já rtasabbak legyenek a szá mı-́
tó gé pek é s a kü lö nbö ző okos eszkö zö k alkalmazá sá ban, é s biztonsá gosan tudjá k haszná lni az internetet.

„Bordány Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete, valamint minden intézményünk dolgozója nevében kívánok Önöknek nagyon boldog karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag boldog új évet! Bízom abban, hogy
2018 mind a családokban, mind településünkön egy az ideinél eredményesebb, gazdagabb
és színesebb év lesz, amelyet boldogságban,
egészségben tudunk megélni!”

Tanács Gábor, polgármester

Közös erőfeszítéssel lett két sikeres pályázatunk
Mé g má rciusban szá moltunk be ró la, hogy hé t telepü lé s kö zö sen nyú jtott be pá lyá zatokat az Emberi
Erő forrá s Fejleszté si Operatıv́ Program kereté ben. A
felhıv́á sokra Mó rahalom, Ruzsa, Asotthalom, Ullé s,
Szatymaz, Domaszé k é s Bordá ny ö sszefogá sá val ké szü ltek el a pá lyá zati anyagok, é s a telepü lé sek szá mos já rá si é s helyi program megvaló sıt́á sra szö vetkeztek. A napokban é rkezett a hıŕ, hogy az egyik pá lyá zatunk tá mogatá st nyert, ıǵy mind a já rá sban,
mind Bordá nyban sok-sok program való sulhat meg
a forrá snak kö szö nhető en. A Bordá nyra jutó tá mogatá s kis hıj́á n harminché tmillió forint. Telepü lé sü nkö n megvaló sulhat pé ldá ul egy a szociá lis á gazatban
dolgozó munkatá rs szociá lis munká s ké pzé se, de első segé ly é s ú jraé leszté si tanfolyam, é rzé kenyıt́ő ké pzé sek, szakmai tapasztalatcseré k é s tanyagondnoki
talá lkozó k is megszervezé sre kerü lnek. Tervbe van
egy olyan talá lkozó megszervezé se, ahol a testvé rtelepü lé sekrő l, illetve a tanyagondnoki há ló zatban kiemelkedő eredmé nyt elé rő hazai telepü lé sekrő l
é rkezné nek tanyagondnokok, szakemberek. Ezen a
talá lkozó n az ő tapasztalataik, jó megoldá saik, gya-

korlataik kerü lnek bemutatá sra elő adá sok, workshopok formá já ban. A pá lyá zat é pıt́ a bordá nyi kö zö ssé gi ö nsegé lyező rendszer eddigi eredmé nyeire,
tapasztalataira, megerő sıt́ve az ö nké ntes munká t é s
a kö ré szervező dő kö zö ssé geket. Tá mogatá sbó l való sulhat meg a zö ld ó voda é s iskola, valamint a zö ld
i jú sá gi kö zö ssé gi té r program. Visszaté rő té ma volt
mindig egy tankert kialakıt́á sa is, a pá lyá zatnak kö szö nhető en ez az á lmunk is megvaló sulhat. Ugyancsak ré gi terv volt, hogy minden szü letendő gyermek utá n ü ltessü nk egy fá t a faluban. Ez is, é s szá mos má s zö ldrendezvé ny terve is belekerü lt a má rciusban megı́rt anyagba. Most megvaló sulhatnak
ezek az á lmok. A pá lyá zat eredmé nyeké nt komposztpontok kialakıt́á sa é s az ú jrahasznosıt́á s né pszerű sıt́é se is megtö rté nik majd. Szá mos izgalmas
é s hasznos program is meghirdeté sre kerü lhet a kö zeljö vő ben, ú gy mint nyelvi é s szabadidő s tá borok,
ö sztö ndıj́ program, ú szá soktatá s, gyó gytorna, zeneé s né ptá nc oktatá s, jó ga, é telkó stoló k é s é telbemutató k. A ré szletekrő l folyamatosan beszá molunk majd
a bordá nyi mé diá ban.

Decemberi demográfia Nincs támogatás határon
Születés
„Azért mert szerettek, jöttem
a világra. S lettem új fény,
csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek engem igaz
szeretettel! A kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember!”
Leonetta Mónika (Kovács
Róbert és Belecz Angéla Rózsa);
Ádám (Molnár Bálint és
Bálint Orsolya); Levente
(Zádori Tibor és
Tanács Gyöngyi)

Halálozás
„Ne fájjon Nektek, hogy már nem vagyok
Hiszen Napként az égen Nektek ragyogok!
Ha szép idő van, s kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha Rám gondoltok, soha ne sírjatok
Inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog,
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll az éjféli égen
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek,
hogy boldog lehessen szívetek...”
Takács Ferencné Eck Erzsébet (1951.); Busa István
(1974.); Béni Ferencné Móra Mária (1933.)

átnyúló programokra

Ké t programra is szerettü nk volna tá mogatá st elnyerni a Magyarorszá g-Szerbia IPA Hatá ron Atnyú ló
Együ ttmű kö dé si Program kereté ben. Bordá ny Szabadká val é s Hajdú já rá ssal pá lyá zott kö zö sen. A szerb
oldalon nagyon soká ig ú gy tű nt tá mogatá st nyernek
projektjeink, az ö sszesı́ tett eredmé nyek sajnos
mindké t esetben a vonal alá szorıt́ottá k azokat, ıǵy
nem nyertü nk tá mogatá st. Az egyik fejleszté si program fő helyszın
́ e Szabadká n, mıǵ a má sik Bordá nyban lett volna. A mű helymunká k kereté ben ké t nagyon é rdekes terü letre ké szü lt el konkré t cselekvé si
terv. Az egyik pá lyá zatban egy a vá llalkozá sokat, kimondottan iatal vá llalkozó kat segıt́ő szimultá n cé g
lé trehozá sa való sulhatott volna meg, ahová szerb é s
magyar iatalok já rhattak volna dolgozni, megtanulva, begyakorolva a legfontosabbakat. A má sik pá lyá zat a sportró l szó lt volna, é s a hatá r ké t oldalá n é lő
labdarú gá s utá npó tlá s nevelé s fejleszté sé t, kö zö s labdarú gó torná k rendezé sé t segıt́ette volna.
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Évzáró ünnepség a nyugdíjas klub tagjainak

Karácsony
Dermedt nó tá já t fú jja a té l,
tar á gakon virraszt a hold,
csillagudvará ban csendet old;
ezü stporá t hinti a jeges szé l.

2017. december 24. é s 2018. januá r 1. kö zö tt az Integrá lt Kö zö ssé gi Szolgá ltató Té r é s Kö zsé gi Kö nyvtá r, a konditerem, valamint a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pont zá rva tart. 2018. januá r 2-tő l a megszokott nyitva tartá s szerint vá rjuk lá togató inkat, amely
a kö vetkező k szerint alakul: Hé tfő : ZARVA,
Kedd:14:00-19:30, Szerda: 08:00-19:30, Csü tö rtö k:
14:00-19:30, Pé ntek: 08:00-20:00, Szombat: 14:0019:30. Mindenkinek Kellemes Unnepeket kıv́á nnak
az inté zmé ny dolgozó i.

Falugazdász ügyfélfogadása
Fontos tudnivaló ké nt kö zö ljü k, hogy a helyi falugazdá sz utolsó bordá nyi ü gyfé l fogadá si napja december 22-re (pé ntekre) esik. Ezt kö vető en 2018. januá r
02-á n (kedden) lesz elé rhető . Tová bbá az ő stermelő ket é rintő vá ltozá sokró l 2018. januá r má sodik felé ben tart tá jé koztató t. Ezú ton is Kellemes Unnepeket
é s Boldog Ujesztendő t Kıv́á n miden gazdá lkodó nak.
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Já szó lban fekszik minden kincsem,
hó gló riá t pö rget fö lé m az é g,
s fejemre á ldá st szó r az Isten.
Zádori-Molnár Ágoston
Ajándék! BordányKártyások igyelem! December
18-tól 2018. január 31-ig minden vásárlás után a
10% kedvezmény mellé ajándék kávé és meglepetés jár a kártyahasználónak!
("Tuti Gyümi Zöldséges Bordány, Kossuth u. 54.")

Közérdekű közlemény: Elveszett egy sá rga citromsavas dobozban elhelyezett nagyothalló ké szü lé k.
Ké rjü k, aki megtalá lta hıv́ja fel a 288-472-es telefonszá mot. Elő re is kö szö njü k!
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
Hétfő

Pirított
tésztaleves

A
1

Tejfölös
2 karalábleves

A Zöldborsó főzelék párizsi csirkemellel
Roston sült tarja betyáros raguval,
B rizzsel
Fokhagymás apró pirított burgonyával,
C cékla

Kedd
04.25. H

Daragaluska
Aleves
1

2 Korhelyleves
Szerda
04.25. H

1

Marhahús
erőleves eperszalag tésztával
Zöldbableves

2tojással

Csütörtök
04.25. H

1

Magyaros
csirkeaprólék
leves

2 Zöldséges
gombaleves
Péntek
04.25. H

1

Sárgaborsó
gulyás

2

Tyúkmell
comb filé
raguleves

Frankfurti tokány tésztával,

A káposztasaláta

Kijevi csirkemell burgonyapürével,

B kompót
C Zúzapörkölt galuskával, vegyes vágott
Paradicsomos húsgombóc főtt

A burgonyával

Rántott csirkecomb zöldséges rizzsel,

B befőtt
Mustáros tejfölös sertéstokány penne
C tésztával
Tojáskrémmel töltött borda rántva petr.

A burgonyával, fejes saláta

Kakaspörkölt tarhonyával, csemege

B uborka
Tengeri halfilé mozerellával csőben
C sütve
salátaágyon, kapros öntettel
A Mákos metélt, alma
B Tojásos tészta
Flecken törtburgonyával, kovászos
C uborka

- mert mindenki ezt olvassa!

A Faluház és könyvtár nyitva tartása az ünnepek alatt

Templomba hıv́ a harangszó .
Feltű rt gallé rral kö vet az é j,
keblé n szikrá t vet a fagyos hó .

Vállalkozását a legjobb helyen hirdeti Bordány kedvenc
lapjában, a Bordányi Naplóban! Havonta 1250 postaládában
várja, hogy a család tagjai beleolvassanak!

Az első adventi gyertya meggyú jtá sa jelzi, hogy elé rkezett a decemberi hó nap, amikor is mé g sok mindent szeretné nk elvé gezni ebben az é vben, de má r az
idő hiá nya miatt nincs rá lehető sé gü nk. A Nefelejcs
Nyugdıj́as klubban is ıǵy vagyunk ezzel. December
12-é n, amikor ıŕom ezt a cikket má r javá ban ké szü lő dü nk az é vzá ró Csalá di napunkra, amelyet korá bban csak a Mindenki né vnapjaké nt emlegettü nk. Egy
kicsit bő vıt́ettü nk é s ú jıt́ottunk rajta, de legfő ké pp
erő sıt́ettü k a csalá dias jellegé t. Terveink kö zö tt szerepel termé szetesen a né vnaposok felkö szö nté se, tá rsalgá s, ajá ndé kozá s é s a kö zö s uzsonna elfogyasztá sa. Meglepeté ské nt frissıt́ő italró l é s talpalá való ró l is
gondoskodunk vendé geink szá má ra. Kedves tá mogató ink, inté zmé nyek, cé gek, magá nszemé lyek é s termé szetesen klubunk tagjai, ezú ton szeretné m megkö szö nni az ezé vi tá mogatá st mindannyió toknak,
hogy segıt́sé getekkel, ilyen szé p eredmé nyeket é rtü nk el idé n is. Kıv́á nom, hogy a jö vő ben is maradjon
meg mindenkivel ez a jó kapcsolat é s legyen erő nk é s
jó egé szsé gü nk, hogy tová bb folytathassuk munká nkat. Nagyon Kellemes Kará csonyi Unnepeket é s
Boldog 2018-ik é vet kıv́á nok mindenkinek.
Őszinte tisztelettel, Szalai Antal klubvezető

Az Orö mhıŕ angyalszá rnyon szá ll,
a betlehemi bé ké t hoz,
hitetlenhez, becsapotthoz,
má r nem fá j a konok halá l.

Második alkalommal Nyílt Napok az ISZEK-ben

Idé n má sodik alkalommal kerü lt
megrendezé sre a szociá lis kö zpont nyıĺt napja 2017. november
14-15 kö zö tt. Az esemé ny cé lja az
volt, hogy betekinté st nyú jtsunk
az inté zmé ny mindennapi munká já ba. A vendé gek kö szö nté sé t
kö vető en rö viden bemutatá sra
kerü lt az inté zmé ny á ltal biztosı-́
tott szolgá ltatá sok kö re. Ezutá n a
Hó virá g Idő sek Klubja ké szsé gfejlesztő programja vette kezdeté t, ahol minden ré sztvevő megtalá lhatta a neki legvonzó bb elfoglaltsá got. A foglalkozá s zené s,
kö nnyű ü lő torná val kezdő dö tt,

a ré sztvevő k. Volt szabá s-varrá s,
goblein varrá s, hım
́ zé s, ablakdıśz
ké szıt́é s, mandala szın
́ ezé s, agyagozá s, kerá mia ké szı́té s. A csoportfoglalkozá ssal cé lunkat elé rtü k, hiszen a ré sztvevő k megtapasztaltá k az alkotá s ö rö mé t, a kö zö ssé ghez való tartozá s pozitıv́ é lmé nyé t. Mindké t napon lehető sé g
volt megtekinteni az ellá tottaink
ké zi munká ibó l ö sszeá llıt́ott kiá llıt́á st. A nyıĺt naphoz kapcsoló dva
vendé geink voltak a pá lyavá lasztá s elő tt á lló 7. é s 8. é vfolyamba já ró á ltalá nos iskolá s diá kok. Ebbő l
az alkalombó l szerettü k volna bemutatni az „Ezerarcú ” Szociá lis

Munká t, mint hivatá st. Fotó kkal,
kis videó kkal illusztrá lt beszé lgető s elő adá s kö zben gyakorlati feladatokban is ré szt vehettek a bá tor jelentkező k. Pl: egymá s vé rnyomá sá t szakszerű en megmé rhetté k, kipró bá lhattak kü lö nfé le
gyó gyá szati segé deszkö zö ket.
Szemmel lá tható an a kerekesszé k
kipró bá lá sa nyú jtotta a legnagyobb é lmé nyt a gyerekek szá má ra, haszná latá val megtapasztalhattá k milyen segıt́ő nek é s segı-́
tettnek lenni. A program „bizalom”csapatjá té kkal, majd a vé dő nő i szolgá lat é s a szociá lis kö zpont é pü leté nek kö rbejá rá sá val
zá rult. „Orü lö k, hogy megismerhettem az ISZEK-et, é s belelá thattam abba a munká ba, ami ott folyik. Erdekes volt a csapaté pıt́ő já té k, a kerekesszé k kipró bá lá sa.
Má skor is szıv́esen fogok oda menni.” Mondta az esemé ny utá n egy
8. osztá lyos tanuló . Jelentő sé gteljes, é lmé nyekkel teli napok voltak
ezek, vendé geinknek, ellá tottainknak, segıt́ő inknek egyará nt, kö szö njü k, hogy megtiszteltek lá togatá sukkal.
Kellemes Kará csonyi Unnepeket
é s sikerekben gazdag Boldog Uj
Evet kıv́á nunk! Az ISZEK dolgozói

Megszűnik a hab és szódapatron
majd já té kos formá ban magyar
né pdalokat é s nó tá kat é nekeltek
kö zö sen az idő sek. A nap folyamá n volt mé g papıŕvirá g ké szıt́é s,
Bingo é s szó kirakó tá rsasjá té kozá s. Dé lutá n a szociá lis gondozó k
bemutattá k a leggyakoribb otthoni gondozá si-, á polá si tevé kenysé geket, mint pé ldá ul a fekvő beteg ö ltö zteté sé t, á gyazá st, mozgá sá nak é s mozgatá sá nak elő segı-́
té sé t vagy az inkontinens beteg
ellá tá sá t. A má sodik nap a ré gi
„Ono” é pü leté ben folytató dott,
ahol kü lö nbö ző ké zmű ves foglalkozá son pró bá lhattá k ki magukat

Januá r elsejé tő l megszű nik a hab é s szó dapatron, tudó sıt́otta a vá sá rló kat a Liss Patrongyá rtó , Tö ltő é s Forgalmazó Kft. A há ztartá soknak,
akik eddig a hagyomá nyos szó dá sszifont haszná ltá k, á t kell majd á llniuk egy modernebb fejleszté sű vá ltozatra. A vá ltozá s az á r nö vekedé sé vel is já r. Egy tıź darabos szó dapatron 999 Ft, mıǵ egy tıź darabos habpatron 1290 Ft-ba kerü l majd. Jó hıŕ, hogy aki tová bbra is a hagyomá nyos szó da-, illetve habszifonjá t az egy apró á talakıt́á ssal megteheti
ezt: az ú j tıp
́ usú patronok miatt a szifonfejben lé vő tö mıt́ő gyű rű t, nyakgumit kell kicseré lni. Ezek azonban
minden eldobható patronos dobozban benne lesznek – ajá ndé kké nt.
A cé g a technoló giavá ltá st azzal indokolta, hogy mıǵ 30-40 é ve é vi 300
millió darab patront tudtak é rté kesıt́eni, mostanra 10 millió ra csö kkent ez a szá m. A ré gi cseré lhető tö ltő hü velyeket mé g visszavá ltjá k a
boltokban. Legké ső bb má rcius vé gé ig ké rhetjü k vissza a beté tdıj́ á rá t.
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Apraja-falvi Mikulás programok a gyerekeknek
ban helyet foglalt a vendé g, mert
há t nagyon elfá radt a hosszú ú t sorá n, a gyerekek pedig kö rbe ü lté k.
Mindenki elmondta a versiké t,
mondó ká t vagy é nekelt, aminek az
ö reg Mikulá s nagyon ö rü lt, majd
sorba kiosztotta a csomagokat. A
vé gé n minden gyerek megıǵé rte,
hogy a kö vetkező Mikulá s ü nnepsé gig nagyon jó é s szó fogadó gyermek lesz. Kö szö njü k a Mikulá snak
é s manó inak, hogy szé ppé vará zsoltá k a dé lelő ttü nket!
Idé n is nagy izgalommal vá rtá k az ó vodá s gyerekek a Mikulá s é rkezé sé t. Elő tte nap az ó vó né nik meseelő adá ssal lepté k meg az ovisokat. A
mesé ben Csintalan Karcsi elrakta az ablakokbó l a kiscipő ket é s a Mikulá s nem tudta az ajá ndé kait szé tosztani. A nyuszi, a kutya é s a cica a
Mikulá s segıt́sé gé re sietett é s Karcsi is jó kis iú lett a mese vé gé re. A
gyerekek a nap vé gé n egy-egy kiscipő t vihettek haza, amit az algyő i Garajszki Andrá sné Eva ó vó né ni ké szıt́ett ajá ndé kba az ó vodá sainknak.
December 6-á n megé rkezett a vá rva vá rt vendé g manó i kıśé reté ben. A
talá lkozá st komoly ké szü lő dé s elő zte meg. Kedves Mikulá s-vá ró versiké ket, dalocská kat tanultak a gyerekek é s a foglalkozá sok folyamá n is
elő kerü ltek a jó ö reg Mikulá st felidé ző formá k, ké pek. A csoportszobá -

Inté zmé nyü nk 2017. december
27-tő l 2018. januá r 2-ig zá rva tart.
Utolsó nevelé si nap: 2017. december 22. (pé ntek). Első nevelé si nap:
2018. januá r 3. (szerda). Az Apraja- Falva Ovoda é s Bö lcső de dolgozó i nevé ben kıv́á nok Onö knek
é s csalá djuknak bé ké s, boldog kará csonyi ü nnepeket!
Lázárné Borbola Márta

Ismét Újévi koncertet szervez a Bordányi Faluház
A Bordá nyi Faluhá z tö bb má s kö rnyé kbeli telepü lé shez hasonló an az é vkezdet kapcsá n ú jé vi koncertet szervez. A 2018. januá r 6-á n, szombaton dé lutá n hat ó rá tó l megrendezé sre kerü lő esemé nyre vá rnak minden
bordá nyi csalá dot, civil szervezetek tagjait, ké pviselő ket, inté zmé nyvezető ket, vá llalkozó kat é s minden
olyan tá mogató t, aki sokat tesz a telepü lé s fejlő dé sé ért, szıv́é n viseli Bordá ny sorsá t. A mű sort immá r hatodik é ve a Mó rahalmi Alapfokú Mű vé szeti Iskola Fú vó szenekara azaz a Mó rahalmi Fú vó szenekar adja majd. A
ké tré szes mű sor szü neté ben Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata ú jé vi koccintá sra is vá rja a telepü lé s minden lakó já t. A vá rható an remek hangulatú koncert kivá ló an megalapozhatja az é vkezdetet, ıǵy a szervező k remé nyei szerint ismé t egy sikeres, program gazdag é v elé
né zü nk. A koncert ideje alatt lehető sé g van az Egé rhá z
Alapıt́vá nyt tá mogatni, akik a jó té konysá gbó l befolyt
ö sszeget a 2018. é vi telepü lé si programok megvaló sıt́á sá ra haszná lnak majd fel. Az ú jé vi koncert ingyenes, szeretettel vá rnak mindenkit!
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Friss híreink az általános iskola mindennapjaiból

Mé ltá n lehetü nk bü szké k iskolá nk jelenlegi é s volt diá kjaira. Az
alá bbi alkotó k mű veit bevá logattá k a mó rahalmi Rotary Club “Papıŕra vetve” cım
́ ű szé pirodalmi é s
ké pző mű vé szeti alkotá sok 2017es antoló giá já ba: Csillag Agnes
(13), Dudá s Roland (15), Hegedű s
Pé ter (17), Kiss Angelika (12), Tó th
Izabella (12), Zá dori Violetta
(22). Felké szıt́ő pedagó gusok: Sá ndor Mó nika, Hegedű sné Gyuris
Katalin, Kiss Já nos. Gratulá lunk!
Sok informá ció val gazdagodhattak a pá lyaorientá ció s est ré sztvevő i a Sportcsarnokban, ahol 13 kö zé piskola ké pviselő i mutatkoztak
be. Az é rdekes prezentá ció kat é s
tá jé koztató t kö vető en a hetedik
é s nyolcadik osztá lyosok, a szü lő k
é s minden é rdeklő dő vá laszt kaphatott ké rdé seire, amelyet kö zvetlenü l az iskola ké pviselő jé nek
tehetett fel. November 17-é n az alsó tagozatosok ré szé re „foglalkozá sok” tematikus napot, a felső tagozatosok ré szé re pedig pá lyavá lasztá si programot rendezü nk a
dé lelő tt folyamá n. Az 5.-7. osztá lyosok Bordá ny kü lö nbö ző helyszın
́ ein: Faluhá z, kö nyvtá r, pé ksé g,
Vadgesztenye I jú sá gi szá llá shely,

ISZEK, Polgá rmesteri hivatal ismerkedhettek meg tö bb foglalkozá ssal. A 8. osztá lyosok Szegeden
az I jú sá gi Há zban vettek ré szt
pá lyavá lasztá si napon. November
20-á n 14 ó rakor mesemondó versenyt rendeztü nk az alsó tagozatosok szá má ra. November 22-é n a
Simonyi helyesıŕá si verseny helyi
forduló já t rendeztü k meg a felső
tagozatosoknak. December 3-á n a
4. osztá lyosok mű sora volt 16:00kor a Szent Istvá n té ren. A mű sor
utá n osztá lyaink bekapcsoló dtak
az Adventi vá sá rba, a gyermekek

á ltal ké szı́tett alkotá sok megvá sá rlá sá val az osztá lyokat tá mogatjá k. December 4-é n rendeztü k
meg a Verses mesemondó versenyt az alsó tagozatosok szá má ra. December 6-á n iskolá nkba lá togatott a Mikulá s. Ezú ton kö szö njü k a szü lő k tá mogatá sá t. December 8-á n 15:00-19:00-ig Mikulá s-buli volt a felső tagozatosok
szá má ra. December 18-á n taná rdiá k focimeccs lesz a tornateremben 15:30-tó l. December 20-á n
17:00-tó l a bordá nyi Szent Istvá n
templomban Kará csonyi koncert
lesz tanuló ink é s pedagó gusaink
ré szvé telé vel. Sok szeretettel vá rjuk a szü lő ket, csalá dokat! December 22-é n 10:30-tó l lesz az iskola
kará csonyi mű sora a Faluhá zban.
A té li szü net december 23-tó l januá r 2-ig tart. Az első tanıt́á si nap:
2018. januá r 3. A hé t hıŕe, hogy
kö zzé tetté k a dö nté si listá t, melynek é rtelmé ben 1 212 800 Ft-ot
nyert az Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola
HAT-17-01-2017-01124 sorszá mú Hatá rtalanul pá lyá zata Erdé lybe. Hatalmas kará csonyi ajá ndé k
ez a hetedik osztá ly szá má ra!

III. Bordányi Jótékonysági Katolikus Bál

Sok szeretettel hıv́unk é s vá runk mindenkit a sportcsarnokba 2018. januá r 20-á n, a harmadik alkalommal megrendezé sre kerü lő Jó té konysá gi Katolikus Bá lra! Belé pő jegyek a Faluhá zban é s a Vadgesztenye Etteremben 4000 Ft/fő á ron vá sá rolható ak meg. A há romfogá sos vacsorá t a
Vadgesztenye Etterem biztosıt́ja, a zené t Busa Szaby é s a Rá adá s Zenekar szolgá ltatja. Tombola felajá nlá sokat a szentmisé k utá n a sekrestyé ben fogadjuk. Tá mogató jegyek vá sá rlá sá ra is lehető sé g van a belé pő jegyeket á rusıt́ó helyeken. A bá lon ö sszegyű lt é s a tá mogató jegyek megvá sá rlá sá bó l szá rmazó adomá nyokbó l plé bá niá nk belső felú jıt́á sá t szeretné nk folytatni. Bő vebb informá ció Dr. Janes Zoltá n plé bá nostó l ké rhető .
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Advent és a karácsonyi idő Lelkigyakorlatokra hívják
Lelkigyakorlatot tartanak december 15-é n (pé nteken), 16-á n (szombaton) 17 ó rá tó l é s 17-é n (vasá rnap) 9:30-tó l. A lelkigyakorlatot vezeti: Kopasz Istvá n
ü llé si plé bá nos. A szentmise elő tt 16-tó l gyó ntatá s.
„Itt az ó ra, hogy fö lé bredjü nk az á lombó l: ü dvö ssé gü nk kö zelebb van, mint amikor hıv́ő k lettü nk. Mú ló ban az é jszaka, a nappal pedig kö zel. Vessü k há t le a
sö té tsé g tetteit, é s ö ltsü k fel a vilá gossá g fegyvereit.''
(Ró m 13,11-12) A kará csonyt megelő ző hetekben
szeretné nk elcsendesedni, egy kicsit jobban oda igyelni a lelkü nkre, s a Jó isten szavá ra. Igy ké szü lü nk
az egyik legszebb ü nnepü nkre, Urunk szü leté sé re, a
kará csonyra. Az alá bbiakban ö sszegyű jtö ttü k Egyhá zkö zsé gü nk programjait, melyekkel segıt́eni szeretné nk, hogy való ban felké szü ljü nk Jé zus megtestesü lé sé nek ü nnepé re. Szeretettel vá runk mindenkit!

Kora reggeli istentisztelet
Rorá te szentmise a templomban december 21-é n
(csü tö rtö kö n) 6:30-tó l. Ré gi szé p adventi szoká s a
hajnali mise, mely mé g sö té tben kezdő dik, de mire
vé get é r, a nap is felkel. Kifejezi virrasztó vá rakozá sunkat Krisztus eljö vetelé re. E szentmisé re hozzunk
magunkkal gyertyá t, hogy a szentmise első kö nyö rgé sé ig ezzel vilá gıt́sunk. A szentmisé t kö vető en szeretettel hıv́unk mindenkit kö zö s reggelire a hittanterembe. A gyermekek innen mehetnek az iskolá ba.

Fogadja be a szentcsaládot
Szá llá st keres a szent csalá d kilenced december 1523-ig. A szá llá st kereső Szent Csalá dot á brá zoló ké pet minden nap má s csalá dhoz viszik, mely kö ré ö szszegyű lik a hıv́ek egy kisebb csoportja, hogy együ tt
imá dkozva ké szü ljenek a kará csonyra. A kezdő é s a
befejező alkalmat (XII. 15. é s 23.) a templomban tartjuk 16 ó rai kezdettel. Ré szletekrő l é rdeklő dni a sekrestyé ben lehet.

Két helyszínen tartanak Adventi lelki napot

Kará csonyi ajá ndé kké szıt́é sre kerü l sor az ISZEKben december 16-á n (szombaton) 13:30-16:00-ig. A
gyermekek é s szü leik a ké zmű ves foglalkozá s kereté ben sajá t ké szıt́é sű ajá ndé kokat ké szıt́hetnek. A
ré szvé teli szá ndé kukat a kö vetkező elé ré si mó dokon jelezhetik: a bordanyplebania@gmail.com-on; a
Szent Istvá n Kirá ly Plé bá nia - Bordá ny facebook-oldalon; a 06 30/ 907-3654, illetve a 30/479-9840-es
telefonszá mon. Ugyanezen a szombati napon Adventi lelki nagytakarı́tá s a templomban 16:0017:00-ig. A 4-12. osztá lyos gyermekek, iatalok é s a
szü lő k ré szé re bű nbá nati liturgia é s szentgyó ná si
lehető sé g, kö zben pedig zené s elmé lkedé s.
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Szentesti mise a templomban
December 24. vasá rnap 21 ó rá tó l A vá rva vá rt vendé g
é rkezé se – a hittanosok kará csonyi mű sora, illetve
21:30-tó l „Ejfé li” szentmisé re kerü l sor.

Hála Urunk megszületéséért
Urunk szü leté sé nek tiszteleté re december 25-é n
(hé tfő n) 9:30-tó l Unnepi szentmise. Az ü nnepi nagymise, ré gi nevé n "aranyas mise" az é jfé l titok-teljes liturgiá ja utá n magasztos dıśszel é s hangos vigadozá ssal ü nnepli az isteni Fé ny teljes ragyogá sá t. A Gyermekben most má r az Udvö zıt́ő t szemlé ljü k, aki beteljesıt́ette a nemzetek ő si vá gyá t, s megkezdi tö rté nelmi kü ldeté sé t.

Szt. István az első vértanú
Unnepi szentmise december 26-á n(kedden) 9:30-tó l.
Szent Istvá n má r az ú jszü lö tt Egyhá zban a kereszté ny megbocsá tá s pé ldá ja, a vé rtanú lelkü let nevelő je, a hitté rıt́ő knek é s a papsá gra ké szü lő knek pá rtfogó ja. ,,Tegnap az Úr testet öltve alászállt a földre - ma
az ő szolgája vértanúsággal koronázva följut a menny-

Temetkezés
Bordányban
A CSONGRÁD MEGYEI
KEGYELETI KFT
TEMETKEZÉSI ÉS ÜZLETI IRODÁJA
A KOSSUTH UTCA 81 SZÁM ALATT

VIRÁG-AJÁNDÉKBOLTBAN
ÜZLETVEZETŐ: KOVÁCS IMRÉNÉ
TEL.:62/288-569; +3630/376-0335
ÜGYELET 0-24 ÓRÁIG:
+3630/565-8381; +3630/565-8378

be. Azért juthatott föl az, akit ellenségei megköveztek,
mert előbb alászállott az, akit az angyalok énekeltek."
(Ré szlet Szent Fulgentius ü nnepi beszé dé bő l)

Családok oltalomba ajánlása

Szent csalá d vasá rnapja december 31-é n (vasá rnap)
9:30-tó l a templomban. Szű z Má ria az é desanyá k,
Szent Jó zsef a csalá dapá k, Jé zus pedig a gyermekek
pé ldaké pe. E napon az Egyhá z szeretettel szemlé li a
Szent Csalá d tagjait, s a csalá dokat oltalmukba ajá nlja. A szentmise kereté ben kerü l sor a jelenlé vő csalá dok megá ldá sá ra. Mivel e vasá rnap a polgá ri é v utolsó napja, a Te Deum elé neklé sé vel há lá t adunk az elmú lt esztendő minden ajá ndé ká é rt.

Szűz Mária (Isten) anyasága
Januá r 1-é n (hé tfő n) 9:30-tó l Unnepi szentmisé re
kerü l sor a templomban. E napon felidé zzü k a kará csonyi ü nnep fé nyé t é s ö rö mé t, egyben tisztelettel
emlé kezü nk meg az istenszü lő Má riá ró l é s ekkor é r
vé get kará csony nyolcada.

Vízkereszt - Urunk megjelenése
Januá r 6-á n (szombaton) 17 ó rá tó l Unnepi szentmisé t tartanak a templomban. A Napkeleti bö lcsek a
gyermekben elismerik a vá rva vá rt kirá lyt. Ajá ndé kaikkal (arany, tö mjé n, mirha) kinyilvá nıt́já k az ő fö nsé gé t. Bennü k a fö ldkereksé g já rul a Kisded elé .

KEGYELMEKBEN GAZDAG ADVENTI KÉSZÜLETET ÉS ÁLDOTT KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!

Legyen biztonságban az év végi ünnepi időszakban is
A kará csonyi ké szü lő dé s, bevá sá rlá s idejé n fá radtabbak, igyelmetlenebbek lehetü nk, ami kedvezhet a
tolvajoknak. Né há ny jó taná cs ezzel kapcsolatban. Az
é rté keket mindig tartsá k szem elő tt ha tö megkö zlekedé st haszná lnak, bevá sá rló kö zpontokban já rnak,
vagy tö megben vannak, mert ezeket a helyzeteket
haszná lhatjá k ki az
alkalmi é s a zsebtolvajok! A pé nzt, iratot, mobiltelefont a
kabá t vagy tá ska
belső ré szé n, lehető leg tö bb helyen, é s
cipzá razható zsebekben tartsá k! Ne
vigyenek magunkkal a szü ksé gesné l
tö bb ké szpé nzt! A
b a n k k á r t ya P I N
kó djá t soha ne tartsá k a ká rtya mellett! Győ ző djenek
meg ró la, hogy biztosan lezá rtá k-e a
gé pjá rmű vet! Ne hagyjanak semmit feltű nő helyen,
hiszen aká r egy szem elő tt hagyott mű anyag tá ska
miatt is feltö rhetik az autó t, ami jelentő s plusz kö ltsé get generá lhat az ü nnepre. Egyre né pszerű bb az
online vá sá rlá s. Itt is kö rü ltekintő nek kell lenni. Ha a

weboldalon helytelen magyarsá ggal ıŕnak, má r gyanú ra adhat okot. Banki kó dokat soha ne adjanak ki!
Ebben az idő szakban gyakori az adomá nygyű jté si tevé kenysé g. Amennyiben utcá n szó lıt́já k meg, ü gyeljen rá , hogy megfelelő ké pp igazolja magá t az adomá nygyű jtő . Ha pé nzt adna á t, kö rü ltekintő en tegye,
a má sik fé l lehető leg ne lá ssa, hogy
honnan é s mennyi
pé nzt vesz elő ! Ha
otthoná ban keresné k fel ezzel a cé llal, ne engedjen be
senkit! Ké rjen csekket, vagy ké rje meg
az illető t, hogy az
ajtó vagy kapu elő tt
vá rjon, mıǵ On a felajá nlott pé nzzel
viszszaté r! Amenynyiben az ü nnepi
idő szakban elutazná nak otthonró l,
ké rjenek meg valakit, hogy a kellemetlensé gek elkerü lé se é rdeké ben
idő nké nt ellenő rizze a laká st, ü rıt́se ki a postalá dá t azt a lá tszatot keltve, hogy van otthon valaki. Ké rjü k
ö nö ket, hogy szıv́leljé k meg jó taná csainkat é s ne
hagyjá k má soknak, hogy elrontsá k az ü nnepü ket.
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9. Adventi hétvégék és jótékonysági karácsonyi vásár
December 3-á n, advent első vasá rnapjá n vette kezdeté t az Adventi
Hé tvé gé k é s Jó té konysá gi Kará csonyi vá sá r, melyet má r kilencedik é ve szervez meg a Gyermeké s I jú sá gi Onkormá nyzat. A rendezvé ny fenná llá sa ó ta rendhagyó alkalommal, idé n csak há rom
hé tvé gé n gyű lhet ö ssze a lakossá g együ tt tö lteni az adventi esté ket, hiszen a negyedik vasá rnap
december 24-e lesz, ı́gy aznap
csak a dé lelő tti szentmise utá n
tart kö zö s gyertyagyú jtá st az i jú sá gi ö nkormá nyzat. A vá sá rt,
mint minden é vben rengeteg egyezteté s é s elő ké szü let elő zte meg.
Az októ ber vé gi vihar miatt nagyon sok lakos jelezte az i jú sá gi
ö nkormá nyzat é s a polgá rmesteri
hivatal felé is, hogy felajá nlaná fenyő fá já t, melyet az erő s szé l megrongá lt. Sajnos az ö sszes fenyő fa
kivá gá sá ra é s elhelyezé sé re nem
volt lehető sé ge a falunak, de ıǵy is
az inté zmé nyek nagy ré sze kará csonyfá hoz juthatott. Bordá ny kará csonyfá já t Barna Lajos é s csalá dja ajá nlotta fel. 2016-ban is
voltak pró bá lkozá sok a kivá gá sá ra, de akkor az elhelyezkedé se é s
a rossz idő já rá s miatt nem sikerü lt kivá gni a fá t. Szerencsé re idé n
sikerü lt megoldá st talá lni; a Bordá nyi Telepü lé sfejlesztő Kft Lovai
Misi bá csi vezeté sé vel é s a Dankó Vill Kft a darujá val ki tudta emelni
a helyé rő l a fenyő t, melyet kö rü lbelü l 5 mé teresre vá gtak, hogy
kö nnyebb legyen dıśzıt́eni. A Betlehemet szinté n a Telepü lé sfejlesztő Kft munkatá rsai é pıt́etté k,
a felhaszná lt bá lá kat Ká dá r-Né methné Masir Katalintó l é s csalá djá tó l kaptuk kö lcsö n. Mint eddig
is, az ISZEK kollé gá i vá llaltá k, hogy
megkö tik Bordá ny adventi koszorú já t é s rendbe hoztá k a betlehemi istá lló bá bjait is. Lajkó Andor
ő stermelő biztosıt́otta a szın
́ padhoz szü ksé ges raklapokat. A té r
feldıśzıt́é sé t a Gyermek- é s I jú sá gi Onkormá nyzat testü lete é s a
Kulturá lis é s Szabadidő s Egyesü -

let ö nké ntesei vé gezté k. A bordá nyiak mind a há rom hé tvé gé n Szabó Lá szló olaszrizlingjé t fogyaszthatjá k. Ezú ton is szeretné nk kö szö netet mondani a sok-sok tá mogatá sé rt! A vasá rnap reggeli havazá snak kö szö nhető en igazá n té lies hangulat fogadta a bordá nyiakat é s vendé geiket a Szent Istvá n
té ren. Dé lutá n 16 ó rá ra nagyon
sok é rdeklő dő volt a helyszın
́ en,
ami nem is csoda, hiszen a Schola
egyhá zi é nekkart kö vető en az á ltalá nos iskola tanuló i mutattá k be

adventi mű sorukat. Az első gyertyá t Ocskó Zoltá n, az á ltalá nos iskola igazgató ja, dr Janes Zoltá n
plé bá nos é s Lajkó Bá lint i jú sá gi
polgá rmester gyú jtottá k meg. A
szın
́ padi mű sor utá n halk zeneszó
mellett beszé lgettek a lá togató k.
Lajkó Bá lint i jú sá gi polgá rmester
a gyertyagyú jtá st megelő ző en rö viden ö sszefoglalta az i jú sá gi ö nkormá nyzat elmú lt egy é vé t, illetve elmondta, milyen fejleszté seket szeretné nek vé grehajtani a vá sá r bevé telé bő l. Ezek kö zü l a legkiemelkedő bb é s legfontosabbnak tartott a Biip eszkö zeinek

fejleszté se. A kö zö ssé gi té r 17.
szü leté snapja alkalmá bó l a Gyifö
beszerzett ké t ú j já té kot a PlayStation 3-hoz; a Fifa 17-et é s a Just
Dance 2017-et, illetve az ehhez
szü ksé ges Play Station Move-ot é s
kamerá t. Szinté n nyá ron vá sá rolt
a testü let egy 139 cm-es Ultra HD
felbontá sú okostelevı́zió t, hogy
jobb minő sé gben lehessen ilmezni vagy meccset né zni, a ré gi
127 cm-es té vé n pedig a PS3-mal
lehet já tszani. Szeptemberben a
Morajlá s Fesztivá lon kü lté ri dekorá ció ké nt haszná lt belté ri kanapé kat elé ggé megviselte a rendezvé ny, ıǵy szü ksé gessé vá lt ezek
cseré je is. November elejé n ké t ú j
kanapé val é s egy puﬀal gazdagodott a biip, ıǵy szinte teljesen megú jult a mozisarok. Októ ber elejé n
pá lyá zati lehető sé g volt arra, hogy
ú j asztali szá mı́tó gé pekhez juthasson a Kulturá lis é s Szabadidő s
Egyesü let. A biip-ben mé g a 2005ben vá sá rolt PC-ket haszná lhattá k a gyerekek é s az ü gyfelek, ezek
ıǵy elavultak má r a 12 é v haszná lat sorá n. Megé rte pá lyá zni, ugyanis né gy szá mıt́ó gé pet vehetett az
egyesü let ıǵy kedvezmé nyes á ron
billentyű zettel é s egé rrel. Ezek
sokkal korszerű bb gé pek, ú jabb
já té kokkal já tszhatnak a gyerekek, illetve jogtiszta Windows 10
é s Kaspersky Antivirus is já rt mellé jü k. Az adventi rendezvé ny december 10-é n folytató dott ahol a
má sodik adventi gyertyá t Lá zá rné Borbola Má rta ó vodavezető ,
Fehé rné Szvoré ny Ró zsa, a bö lcső de szakmai vezető je é s Masir
Norbert i jú sá gi referens gyú jtottá k meg. Bordá ny ó vodá sai ké szü ltek kará csonyi mű sorral é s vendé gü nk volt a Mikulá s é s krampuszai is. December 17-é n, az idei
utolsó jó té konysá gi vá sá ron a Borostyá n Dalkö r adventi mű sora
lesz lá tható , december 24-é n pedig a 9:30-as Szent mise utá n tart
a Gyifö kö zö s gyertyagyú jtá st.
A szervező k minden hé tvé gé re
szeretettel vá rjá k a kilá togató kat.
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Idén is díjazták az év legjobbjait

Köszönet a

Bállal zárták az évet a BSK sportolói

támogatóknak!

November 25-én szombaton rendezték meg ötödik alkalommal a BSK
Sportbálat. A Bordány Sportkör szervezésében megvalósuló rendezvényre minden évben lelkesen készülődnek a sportolók, hiszen ez
egyfajta zárórendezvénye is a sportévnek. Így volt ez az idei évben is. A
vendégeket Kiss-Patik Péter egyesületi elnök köszöntötte, ezután került sor a díjátadásokra. 2017. évben az év utánpótlás sportolója címet a
kézilabdázó Bakacsi Nikolett és a tollaslabdában kimagasló eredményeket elérő, ez mellett az U19-es csapatban focizó Bálint Máté vehette
át. A felnőtteknél is hagyomány, hogy elismerésben részesítik az esztendő legjobbjait. A nőknél Szabó Alexandra kézilabdázó, míg a férfiaknál
Szűcs Marcellt, a Foliaplast-Bordány SK hálóőre kapta meg az év sportolója címet. Felléptek az esten a Classicon KTSE mazsorettesei és a női
kézilabdázók is készültek egy meglepetés műsorral. A finom vacsorát
követően jutott idő a beszélgetésre és a táncra bulizásra is. Az est sztárvendége Betty Love volt a volt Soho Party együttes énekesnője, akinek a
fellépését végig remek hangulat övezett. A szervezők remélik, hogy
mindenki jól érezte magát, jövőre folytatják a hatodik BSK Sportbállal!

A BSK Sportbál rendezvény megrendezéséhez támogatásukkal az alábbi
személyek, vállalkozások járultak
hozzá: Ádám Martin, Bálint László és
családja, Balogh Ferenc és családja,
Bodrogi Bau Kft., Bordány Nagyközség Önkormányzata, Bordányi Ifjúsági
Információs Pont, BSK Shop, Cifra Szoba, Délmagyarország - Lapcom Média Kft., Dr. Juhász Anikó, Fóliaplast
Kft., GEKO-2002 Kft. – Gazdabolt, GMS
Kutak – Ifj. Gémes István, Gyuris Tibor
és családja, Illés József, Italdiszkont,
JUPI Festékbolt, Kádár-Németh Attila,
Kiss Csaba és családja, Kiss-Patik Péter és családja, Kocsispéter Anett, M és
Társa Kft., Márka Topánka, Mészárosné Gyuris Ibolya, Nógrádi János és családja, Nógrádi Zsolt és családja, Párizs
Szépségszalon - Kószó Brigitta, Peták
Eszter, Pördi Szabolcs, Prémium Papír,
Privát ABC – Ráczné Tanács Aranka,
Puedlo Könyvesbolt, Puskás István és
Márki Beatrix, Rácz Irén, Rádió 88,
Sádt Tamás és családja, Simon Zsófia,
Sportkör elnökségének tagjai, Szalai
Antal és Szalai Dóra, Szilágyi Tibor és
családja, Szűcs Ferenc és családja, Tanács Gábor, TOP-Rongyos Bolt, Vadgesztenye Étterem, Veres Gábor és családja, Veres Gáborné – Goods Market,
Zombor Petrol Kft., és mindazok, akik
a rendezvény napján is bővítették felajánlásukkal a tombolatárgyak listáját! Minden támogatónknak nagyon
szépen KÖSZÖNJÜK!!! Találkozzunk
2018-ban is!

´ támogatónak és
A Bordány Sportkör elnöksége minden sportolónak, edzonek,
szurkolónak Boldog Karácsonyt és
Sikerekben Gazdag Új Évet Kíván!
#hajrábordány #egycsapatvagyunk
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