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BORDÁNYKÁRTYA FELMUTATÁSÁVAL AKÁR INGYENESEN ÁTVEHETŐ A JÖVŐ ÉVI BORDÁNYI NAPTÁR

Meggyújtották a település első adventi gyertyáját
Idén tizedik alkalommal rendezi meg Bordány Nagyközség Önkormányzata, a Faluház és Könyvtár, az Egérház Alapítvány, valamint a Bordányi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat a jótékonysági karácsonyi vásárt
Bordányban. December 2-án gyulladt meg az első adventi gyertya Bordány adventi koszorúján. Az első gyertyát Tanács Gábor polgármester és dr. Juhász Anikó önkormányzati képviselő közösen gyújtották. Az előző
évekhez hasonlóan idén is az óvoda, az iskola, a dalkör, a templomi énekkar, illetve a színjátszó kör ad műsort
az adventi vasárnapokon. Első alkalommal a Borostyán Dalkör előadását láthatta a kilátogató közönség az
adventi színpadon. Ezúton is köszönjük nekik a színvonalas műsort. A második vasárnapon, azaz december
9-én 16 órakor kezdődik a színpadi műsor. A gyertyagyújtást követően az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde
nagycsoportosainak előadását láthatják a kilátogatók,
valamint vendégünk lesz a Mikulás és Krampuszai. A
harmadik adventi vasárnapon december 16-án 16 órától a gyertyagyújtást majd az iskola előadását láthatják
az érdeklődők. December 23-án az utolsó adventi vasárnapon dr. Janes Zoltán atya gyújtja meg a negyedik
adventi gyertyát, majd őt követi a Schola egyházi énekkar előadása. Az első vasárnapon településünk 2019es naptárának ünnepélyes bemutatója is megtörtént,
így érvényes, 2019-es matricával ellátott BordányKártya felmutatásával ingyenesen elvihető, ugyanakkor
bárki által megvásárolható mindössze 300 Ft-ért a Faluház asztalánál. Természetes nem csak most van lehetőség átvenni és megvásárolni a naptárat, a Faluház nyitvatartási idejében az információs pultjánál is bárki
hozzájuthat. Ajándékozzon színházjegyet karácsonyra! Vásároljon színházi belépőt családjának, barátainak
az Adventi Hétvégéken. 2019. február 19-én, kedden és 20-án, szerdán 18 órától a Kaviár és lencse című
vígjátékot láthatják majd a Bordányiak. A Bordányi Színházi Esték idei előadásaira december 17-én és 18-án,
hétfőn és kedden kerül sor, ekkor a Pesti Művész Színház előadásában Zerkovitz Béla és Szilágyi László Csókos asszony című operettjét láthatja a bordányi nagyérdemű. Aki még nem vásárolt belépőt az minél előbb tegye meg, ugyanis már csak korlátozott számban válthatók jegyek mind a hétfői, mind a keddi előadásra. Jegyek a helyszínen a Faluház pavilonjánál, valamint a Faluház nyitvatartási idejében az információs pultjánál
is válthatóak. Mint az eddigi vásárokban, idén is a helyi civil szervezetek és közösségek, valamint az általános
iskola osztályai fogadják vásárral a látogatókat, melynek bevételét programjaik megvalósításához használnak fel. Az idei vásárban bemutatkozik a Legjava termékeket gyártó helyi szövetkezet, a Homokhátság Szíve
Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet. A tallérváltó idén is üzemel, hiszen ismét ezekkel a tallérokkal vásárolhatnak a hétvégék során. Egy tallér 50 Ft-ba kerül. A bögrét a helyszínen lehet megvenni 500
Ft-ért melyet forralt borral vagy teával töltenek fel a szervezők mind a négy hétvégén ingyenesen. A korábbi
évek bögréibe 2 deciliter forralt bor 2 tallérba kerül, 2 deciliter tea pedig 1 tallér áron kapható. A tallérokból
befolyó összeget az ifjúsági önkormányzat egy fontos célra fogja felhasználni. Találkozzunk advent vasárnapjain a Szent István téren. Hozzák bögréiket, hogy egy forralt bor vagy tea mellett tudjanak nézelődni!
FITT DÉLUTÁNNAL EGYBEKÖTÖTT KÖNYVBEMUTATÓ

Beszélgetős délután Gut Gabival
Gut Gabitól választ kaphatnak a testmozgással, a helyes táplálkozással, az egészséges életmóddal kapcsolatban december 8-án, szombaton 15 órától a Faluházban. Kivételesen az
edzőcipőt, polifoamot, kulacsot otthon felejthetik. Itt az alkalom, jöjjön el Ön is.

REMEKMŰVEK ÉRKEZTEK A RAJZPÁLYÁZATRA kor hol villan fel a fény településünkön. Szintén nagy
Vasárnap oszt jutalmat a Mikulás öröm, hogy az eddigi ablakdíszítők mindegyike apA „Varázslatos karácsonyom” című rajzpályázatra 53 róbb meglepetésekkel, cukorkával, kis üzenetekkel
darab szebbnél szebb alkotás érkezett. A műveket a is készült, így a szülők mellett a gyerkőcöknek is reMikulás és krampuszai értékelték és a következők sze- mek program egy-egy ilyen napi kis esemény. Aki
rint alakultak a helyezések: ovis kategóriában az ab- szeretne még csatlakozni a programhoz, szívesen
szolút győztes Szabó Réka lett. Iskolai alsós osztályok dekorálná ki az ablakát, jelenítené meg rajta az adott
közül az első helyezett Nógrádi Blanka (2. o.), második nap számát az írjon mailt nevével és telefonos elérhelyezett Kiss Balázs (2. o.), valamint Hődör Dávid Za- hetőségével a kiss-patik.peter@bordanynet.hu eleklán (3/a o.) a harmadik helyezést érte el. Iskolai felső tronikus levél címre.
osztályos tanulók közül az első helyezett Hajdú Metód A hétvégére újabb meglepetéssel is készülnek a szer(6/b o.) tanuló lett, második helyen pedig Komjáti Ta- vezők. Akinek a hét folyamán nem volt ideje arra,
mara Melissza (5. o.) végzett. A rajzokat december 9- hogy megnézze az első időszak ablakait, annak egy
én vasárnap 16 óra után advent vasárnap fogja díjazni útvonaltervet készítünk, melyet a mai napon közzéa Mikulás a Szent István téren, várunk szeretettel min- teszünk a Bordány - a Homokhátság Szíve facebook
den díjazottat. Köszönjük mindenkinek a szép alkotá- oldalon, így hétvégén bárki egy esti séta, vagy egy kis
mozgás, futás keretében megtekintheti a település
sokat és a részvételt.
adventi naptárának eddig elkészült ablakait.
A FALUHÁZ PARKOLÓJÁBAN FOGADJA ÖNÖKET

Bordányi jótékonysági karácsonyi vásár

Heti két alkalommal Takarék-busz
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2018. december 4-én megérkezett a Takarék-busz a Faluház parkolójába. A teljes kisfióki technikával felszerelt gépjármű a tervek szerint minden héten kedden
reggel 8 órától 11 óráig és csütörtökönként 12 órától
15:30-ig fogja fogadni az ügyfeleket a Faluház parkolójában. A járművön található ATM, készpénz befizetésére alkalmas bedobószéf, ezek mellett az ügyviteli forgalmazáshoz szükséges eszközök.
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Bordány adventi naptár ablakai
"Díszíts ablakot" elnevezéssel indult útjára az az ünnepi kezdeményezés, amelynek lényege, hogy december
egytől minden nap egy-egy család, intézmény, vagy
vállalkozás ablaka borul fénybe, így Karácsonyig a lakók segítségével összeáll a huszonnégy mozaikból álló
kis kalendárium. Nagy öröm, hogy sokan csatlakoztak
a kezdeményezéshez, így a készülődéssel, a délutáni
órákban történő ablakok megtekintésével naponta
egy kicsit közelebb kerülünk, ráhangolódunk az év legszebb ünnepére. A település facebook oldalán folyamatosan nyomon követhető, hogy az adott napon 17:30-
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MÉG MINDIG NEM KÉSŐ, HOGY JELENTKEZZEN!
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Sajtos metélt

Ingatlana, járműve, terménye vagy bármi más eladóvá vált,
esetleg hirdetni szeretné vállalkozását?
Ne feledje - apróhirdetéseit 500 Ft ellenében megjelentetjük
és 1250 háztartásba jutattjuk el
Bordány legnépszerűbb heti és havi lapjában!
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