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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

MÁSODIK ADVENTI HÉTVÉGÉN DEBÜTÁL BORDÁNY 2020-AS ASZTALI NAPTÁRA A FALUHÁZ PARKJÁBAN

Nagycsoportosok Mikulásváró műsora a hétvégén
Advent első hé tvé gé jé n szé p szá mmal gyű lt ö ssze a falu apraja-nagyja, hogy együ tt ü nnepelhessé k az advent
első vasá rnapjá n felgyú ló gyertyá t. A gyertyá t Farkasné Lippai Agota inté zmé nyvezető , Illé s Má ria a Borostyá n
Dalkö r vezető je valamint Lovai Mihá ly ü gyvezető gyú jtottá k meg. A gyertyagyú jtá st kö vető en a Borostyá n
Dalkö r ká prá ztatta el a kö zö nsé get gyö nyö rű
kará csonyi é nekeivel. Az ü stö kben fő tt a finom tea é s forralt bor, amely egy kis meleget
nyú jtott a nagy hidegben. A vá sá ri forgatagban is talá lt mindenki kedvé re való harapnivaló t. Voltak é des é s só s sü temé nyek, de nagy
sikernek ö rvendett a hot-dog é s a fasıŕtos falatka is. Nagyon vá rjuk má r a má sodik adventi hé tvé gé t, hiszen itt debü tá l a 2020-as asztali naptá r. A napokban ké szü lt el a Faluhá z é s
Kö nyvtá r munkatá rsainak koordiná lá sá ban
Bordá ny 2020-as asztali naptá ra. A má r hagyomá nyosan tö bb é ve elké szü lő kalendá rium minden é vben sok-sok helyi rendezvé ny fotó já t, egy-egy fontos pillanat emlé ké t elevenıt́i fel, ıǵy nagyon
sokan vá rjá k é vrő l-é vre a megjelené sé t. Az inté zmé nyek é s civil szervezetek rendezvé nyei, programjai is megtalá lható ak a naptá rban, ıǵy elő re lehet tervezni a telepü lé si programokat, de aká r nagy segıt́sé g egy csalá di
esemé ny szervezé sé né l is, hiszen má r elő re lehet tudni, hogy szervez-e arra a napra valaki programot,
ü tkö zik-e esetleg valakinek a rendezvé nyé vel. Tartalmazza a naptá r a ldegfontosabb kö zé rdekű telefonszá mokat, de kö nnyen nyomon kö vethető ek a kalendá riumban pé ldá ul a szelektıv́ hulladé kgyű jté sek idő pontjai
is. A naptá r elké szıt́é sé ben fontos szerepet já tszanak a helyi vá llalkozá sok, akik tá mogatá sukkal já rulnak
hozzá a nagykö zsé g é leté ben fontos kiadvá ny elké szü lé sé hez. Ennek kö szö nhető en a szın
́ es, 55 oldalas naptá r csak 300 Ft-os ö sszegbe kerü l, de Bordá nyKá rtyá val rendelkező lakosok té rıt́é smentesen juthatnak hozzá , amely á tvehető lesz a Faluhá zban é s hé tvé genké nt a Jó té konysá gi Kará csonyi Vá sá ron a Faluhá z parkjá ban. Advent má sodik vasá rnapjá n, azaz 2019. december 8-á n 16 ó rakor felgyú ló adventi gyertyá t Kiss-Patik
Pé ter alpolgá rmester, Lá zá rné Borbola Má rta inté zmé nyvezető valamint Szalai Antal a Nefelejcs Nyugdıj́as
Klub vezető je fogjá k meggyú jtani. Izgatottan vá rjuk az Apraja-falva Ovoda é s Bö lcső de nagycsoportosainak
Mikulá svá ró mű sorá t. A Té lapó termé szetesen idé n is ellá togat hozzá nk advent ezen vasá rnapjá n. Vá runk minden gyermeket, hogy miné l tö bben talá lkozhassanak vele!
JELENLÉTÉVEL, TÁMOGATÁSÁVAL AZ ORGONA BŐVÍTÉSÉHEZ ÉS FELÚJÍTÁSÁHOZ JÁRULHAT HOZZÁ

Jegyek már kaphatóak a jubileumi Katolikus Bálra

Szeretettel hıv́já k é s vá rjá k nemcsak az egyhá zkö zsé g hıv́eit, hanem mindazokat, akik szıv́esen eltö ltené nek egy
kellemes esté t egy jó cé l é rdeké ben a Sportcsarnokban megrendezé sre kerü lő jubileumi rendezvé nyre 2020. januá r 18-á n. Minden é vben templomunk szé pıt́é sé re fordıt́ottá k az
adomá nyokat, ıǵy lesz ez a jö vő esztendő ben is, amikor az orgoná nk
bő vıt́é sé re é s felú jıt́á sá ra gyű jtenek. Belé pő jegyek a Faluhá zban é s a
Vadgesztenye Etteremben 5000 Ft/fő á ron vá sá rolható ak meg 2020.
januá r 10-ig, majd 6500 Ft-os á ron januá r 16-ig. Tá mogató jegyek vá sá rlá sá ra is lehető sé g van a belé pő jegyeket á rusıt́ó helyeken. 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 fogadjá k. A rendezvé nnyel kapcsolatos bő vebb informá ció t Dr. Janes Zoltá n plé bá nos ú rtó l kaphatnak.

REGÉNYE AZ ÉV KÖNYVE KITÜNTETÉST KAPTA MEG DECEMBER 10-ÉN SZÁLLÍTJÁK EL A SÁRGA ZSÁKOT

A könyvtár vendége Borsa Brown Hulladékszállítás időpontok

2019. december 11-é n 17 ó rá tó l a bordá nyi Faluhá z é s
Kö nyvtá r vendé ge lesz Borsa Brown ıŕó nő , aki az „Arab”
é s a „Maffia” regé nyfolyammal vá lt ismertté é s né pszerű vé az olvasó k kö ré ben. Az elő adá s utá n kö zö s fé nyké pek ké szıt́é sé re é s dediká lá sra is lesz lehető sé g.
Amennyiben az ıŕó nő hö z a regé nyeivel, munká já val kapcsolatban ké rdé se van azt a kö nyvtá rban elmondhatja,
az est sorá n feltesszü k azokat a szerző nek. Mindenkit
szeretettel vá runk! A program az EFOP-3.7.3-16-2017
-00336 azonosıt́ó szá mú , Uj tanulá si tartalmak é s szolgá ltatá sok Bordá nyban az egé sz é leten á t tartó tanulá s
jegyé ben pá lyá zat kereté ben való sul meg. A rendezvé nyen való ré szvé tel ingyenes, mindenkit szeretettel vá runk!

A sá rga zsá k idei utolsó szá llıt́á si idő pontja december 10. (kedd), ezt kö vető en leghamarabb januá r 7é n kerü l rá sor. A zsá kok kizá ró lag az ú jrahasznosıt́ható csomagolá si hulladé kok szelektıv́ gyű jté sé re
haszná lható ak, melyet a szá llıt́á s napjá n zá rt á llapotban kell az ú ttest mellé kihelyezni.
Ez a zsá k a fé m-, a mű anyag-, a papıŕcsomagolá sok
é s az italos kartondobozok gyű jté sé re szolgá l. Ké rjü k, ü veget ne tegyen bele, mert ha eltö rik, kö nnyen
kivá ghatja a zsá kot é s balesetet okozhat. A hulladé koknak minden esetben tisztá n, ö sszelapıt́va kell a
zsá kba kerü lnie, mert ez a gazdasá gos gyű jté s alapfelté tele. A zsá kok a szelektıv́ hulladé kgyű jté shez az
Onkormá nyzatná l té rıt́é smentesen igé nyelhető k. A
zö ldhulladé k elszá llıt́á sá ra januá rban egy alkalom2020-BAN MÁR JANUÁR 2-TŐL FOGADJA ÜGYFELEIT
mal, 14-é n (kedden) kerü l sor.

Falugazdász ügyfélfogadási rendje

INGYENES TRÉNING VIDEÓSOKNAK, FOTÓSOKNAK

Hé tfő

Csontleves
daragaluskával

Havonta mozgó film, mozgó klub

A
1

A Nemzeti Mű velő dé si Inté zet Csongrá d Megyei Irodá ja „Mozgó film, mozgó klub” cım
́ mel havi szakkö rt indıt́
a Bordá nyi Faluhá zban a filmezé s, a ké palkotá s, a mozgó ké p kultú ra irá nt é rdeklő dő fiatalok, fiatal felnő ttek
szá má ra, akik betö ltö tté k 18. é leté vü ket. A november
26-i foglalkozá son Kiss Mó nika fotográ fus tartott elő adá st „Altalá nos kompozıćió s ismeretek, a ké palkotá s
alapismeretei” cım
́ mel.

Tejfölös
2 zellerleves

A

Palócos aprópecsenye
sertéshússal, tészta

B
C

Jóasszony szelet pirított
burgonyával, káposztasaláta
Csőben sült brokkolis csirkecombfilé párolt zöldséggel

A

Zöldborsós csirkemell
petrezselymes rizzsel, kompót

Kedd
04.25. H

Paradicsomleves

A
1
2

Sajtkrémleves
kenyérkockával

B Bakonyi borda galuskával
Sertéspörkölt tarhonyával,
C vegyesvágott

Szerda
04.25. H

1

Pirított
tésztaleves

2 Árpagyöngy
leves

A

Tejfölös tökfőzelék rántott
bordával
Paprikás sült csirkecomb

B burgonyapürével, befőtt
C Bácskai rizses hús, káposztasaláta

Csü tö rtö k

1

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

Falugazdá sz ü gyfé lfogadá si rendje az ü nnepek alatt a
kö vetkező ké ppen alakul: december 6. (pé ntek) 8:0012:00; december 11. (szerda) 8:00-16:30; december
17. (kedd) 8:00-16:30; december 18. (szerda) 8:0016:30. A 2020-as é v első ü gyfé lfogadá si napja januá r 2á n lesz.
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

A

Szárnyashús
erőleves

Gyros petrezselymes burgonyával
Velővel töltött borda rántva párolt

B zöldséggel
Tejleves
zúzapörkölt penne
2 csipettésztával C Gombás
tésztával, csemegeuborka

Pé ntek

Babgulyás
1 sertéshússal

2
A kö vetkező foglalkozá st december 13-ra (pé ntekre)
mó dosıt́ottá k a szervező k, amelyen filmes eszkö zö kkel ismerkedhetnek az é rdeklő dő k a telefontó l a 4K-s
professzioná lis kamerá ig. Ezen felü l kamerakezelé s
techniká kra é s modern kamerakezelé sre kerü l sor. A
foglalkozá s vezető je Jó zsa Zsolt a ZsupArtFilm vezető
operatő re lesz. A foglalkozá s ingyenes é s mindenkit
szeretettel vá rnak a szervező k.

Tejszínes
pulykaraguleves

A

Grízes metélt

B Tojásos tészta
C Töltött káposzta

IDŐJÓS

Hétfő

Kedd

Szerda

8°C
-2°C

6°C
-4°C

5°C
-3°C

Elvétve zápor

Csütörtök

6°C
-2°C
Elvétve zápor

Péntek

7°C
-3°C
Felhős

Felhős

Felhős

Szombat

4°C
-3°C
Felhős

Vasárnap

5°C
-3°C
Elvétve felhős
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