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Bordányban is járt a Mikulás

Sokan látogatják a jótékonysági vásárt
Az adventi vásárok hangulata olyan sodró lendülettel ragadja magával az embert, hogy
még a legállhatatosabb ünneprontók is elvarázsolódnak a forgatagban. December 15én 16 órától a gyertyagyújtást, majd az iskola előadását láthatják az érdeklődők. December 22-én Dr. Janes Zoltán atya, Tanács Gábor polgármester, Lajkó Bálint ifjúsági polgármester és Jenei Györgyné a Karitász csoport vezetője gyújtják majd meg az utolsó gyertyát.
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Tizenegy napirendi pont az év utolsó testületi ülésén
December 12-é n, csü tö rtö kö n ü lé sezett Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak Ké pviselő -testü lete. Az é v
utolsó ü lé sé n tizenegy napirendi pont megtá rgyalá sa vá rt ké pviselő inkre.
Első ké nt a polgá rmester beszá moló ja hangzott el a ké t ké pviselő testü leti ü lé s kö zti fontosabb esemé nyekrő l,
polgá rmesteri dö nté sekrő l. A polgá rmester tá jé koztatá st adott a lejá rt hatá ridejű hatá rozatok vé grehajtá sá ró l, az ö nkormá nyzat bizottsá gainak dö nté seirő l.
A má sodik napirendi pontban az ö nkormá nyzat á ltal vé gzett kö zmű é pıt́é sekhez kapcsoló dó kö zmű fejleszté si
hozzá já rulá sró l szó ló rendelet mó dosıt́á sá ró l dö ntö ttek. Ez azé rt is aktuá lis, mert a jö vő é vben megvaló suló
ú tfejleszté sek lakossá gi hozzá já rulá sait ezen
rendelet alapjá n tudja majd é rvé nyesıt́eni a
jegyző . A legfontosabb egyik mó dosıt́á s, hogy a
kö zmű fejleszté si hozzá já rulá s ö sszegé t a Kö ltsé gveté si rendeletben szabá lyozzá k majd, illetve hogy bizonyos felté telek mellett lehet majd
ré szlet izeté st is ké rni.
A harmadik napirendben a kö zö ssé gi együ tté lé s alapvető szabá lyairó l, valamint ezek elmulasztá sá nak, megszegé sé nek jogkö vetkezmé nyeirő l szó ló rendelet mó dosıt́á sá t fogadtá k el
a ké pviselő k. A mó dosıt́ó rendelet megalkotá sá nak fő oka az volt, hogy a 2020. januá r 1.
napjá val hatá lyba lé p a kö zigazgatá si szabá lyszegé sek szankció iró l szó ló 2017. é vi CXXV. tö rvé ny, amely alapvető szabá lyokat hatá roz meg a kö zigazgatá si eljá rá sok szankció ja tekinteté ben. Az ú j tö rvé nyi rendelkezé sek befolyá soljá k a jelenleg hatá lyba lé vő ö nkormá nyzati rendeletet, az ö nkormá nyzati rendelet é s a tö rvé nyi szintű szabá lyozá s kö zö tti ö sszhang megteremté sé t szolgá lja a mó dosıt́ó rendelet elfogadá sa.
A negyedik napirend kereté ben kö zterü letek,- é s telepü lé sré szek elnevezé sé rő l dö ntö ttek. A Bordá ny 103
/33, 103/34, 103/35 hrsz-ú ingatlanok “Beltelek utca”, mıǵ a 33, 017, 018 hrsz: „Mező dű lő i ú t”, a 0163 hrsz:
„Bordá ny dű lő i ú t”, a 303, 0109/3, 0101 hrsz: „Seregé lyes dű lő i ú t” nevet kaptá k. Az ö tö dik napirendi pontban Taná cs Gá bor polgá rmester a lakó hely kö rnyezeti á llapotá ró l valamint a kö rnyezet vé delmé rő l szó ló beszá moló já t tá rgyaltá k, a hatodik napirendi pontban tá rsulá si megá llapodá sok mó dosıt́á sá ró l dö ntö ttek ké pviselő ink.
A hetedik napirendi pont a Bordá nyi Polgá rmesteri Hivatal Iratkezelé si Szabá lyzatá nak felü lvizsgá latá ró l szó lt.
A nyolcadik napirendi pontban az ö nkormá nyzat 2020. é vi kö ltsé gveté si gazdá lkodá sá nak á tmeneti szabá lyozá sá ró l dö ntö ttek, hiszen a jö vő é vi kö ltsé gveté st majd csak februá r elejé n fogadja el az ö nkormá nyzat.
A kilencedik napirendi pontban Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzat 2020. é vre vonatkozó belső ellenő rzé si
tervé t fogadtá k el ké pviselő ink, mıǵ a tizedikben a ké pviselő -testü let 2020. é vi ü lé s-, munka é s rendezvé nyterve kerü lt vé glegesıt́é sre é s elfogadá sra. A tizenegyedik, egyebek napirendi pontban tö bbek kö zö tt a kö zvilá gıt́á si há ló zat fejleszté sé rő l szü letett dö nté s, miutá n a szolgá ltató az ö nkormá nyzatnak is kedvező ajá nlatot adott. Hamarosan a Kossuth utca ké t vé gé n, a Szé chenyi utcá ban valamint a Bé ke dű lő i iparterü letre vezető ú ton lesz bő vıt́é s.

„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 2020-ban mind a
családokban, mind településünkön egy az ideinél
is eredményesebb, gazdagabb, egészségesebb
évet tudunk megélni!”

Tanács Gábor
polgármester
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Miniszteri elismerésben részesült szövetkezetünk
A Kö zö ssé gi Dıj́ a Hagyomá nyos Termé keké rt Bizottsá g é s az Agrá rminiszté rium dö nté se alapjá n a bordá nyi
Homokhá
tsá g Szıv́e Zö ldsé g- é s Gyü mö lcsfeldolgozó Szociá lis Szö vetkezet miniszteri elismerő oklevé lben ré Fotó: Maróti Dávid
szesü lt. A miniszteri elismerő oklevé l á tadá sá ra 2019. december 6-á n, a 10 ó rakor kezdő dő Termelő i Kö zö ssé gek Napja rendezvé nyé n ü nnepé lyes ceremó nia kereté ben kerü lt sor, a dıj́at Ká lmá n Lé ná rd a szö vetkezet igazgató sá gnak tagja vette á t.
A Homokhá tsá g Szıv́e Zö ldsé g é s Gyü mö lcsfeldolgozó Szociá lis
Szö vetkezet gyá rtja é s forgalmazza a Legjava termé kcsalá dot.
Gyü mö lcslevek, valamint sajá t receptú rá k alapjá n tö bbfé le chutney, lekvá r, tová bbá kré mek é s szó szok gyá rtá sá ra kerü l sor a
Bordá nyban kialakıt́ott ü zemü nkben.
Cé lkitű zé sü k a helyi munkané lkü lisé g csö kkenté sé n tú l, hogy első sorban helyi alapanyagbó l, tartó sıt́ó szer é s adalé kanyag-mentesen ké szü ljenek kü lö nlegessé gek, amelyekkel első sorban a
modern dolgok, az izgalmas ıźek irá nt elkö telezett há ziasszonyokat cé lozzá k meg.
A helyi gazdá któ l felvá sá rolt kivá ló termé nyekbő l pré mium minő sé gű ké sz termé kek elő á llıt́á sa tö rté nik, amelyek megá lljá k a helyü ket aká r a nagyvá rosok boltjaiban is.
Legutó bb é ppen Szegeden a Rá kó czi té r 1. szá m alatti Helyi-sé g-ben kezdté k forgalmazni termé keiket tö bb
má s szociá lis szö vetkezet é s kö zfoglalkoztatottakat foglalkoztató ö nkormá nyzat termé keivel együ tt.
Ká lmá n Lé ná rd elmondta, hogy a dıj́ mindenké ppen a termé kfejlesztő k, é s az ü zemben dolgozó kollé gá k é rdeme, é s nem lehetne ilyen inomsá gokat elő á llıt́ani a bordá nyi gazdá k né lkü l sem, akik a minő sé gi alapanyagot termelik meg. Megtudtuk tő le, hogy a legkeresettebb termé kü k jelenleg a Hé tfű szeres Paprikaszó sz, valamint a Borsos mentá s eperlekvá r, amely a legtö bb ké zmű ves kará csonyi csomagba belekerü l, de a szilveszteri vendé geskedé sekre is gondolva sokan má r a Pezsgő s ő szibarack lekvá rt viszik a szegedi Helyi-sé g-bő l.
Mint arró l má r korá bban beszá moltunk, az OMEK kereté ben megrendezett "Fö ldrajzi á rujelző k a versenyké pessé g szolgá latá ban elnevezé sű konferencia" ü nnepi megnyitó já n vehette á t Frankné Varga Katalin, a Homokhá tsá g Szıv́e Szociá lis Szö vetkezet elnö ke Tarpataki Tamá s agrá rpiacé rt felelő s helyettes á llamtitká r ú rtó l a „Hagyomá ny é s Innová ció dıj́ az agrá rgazdasá gban” pá lyá zat kereté ben bemutatott Legjava termé kcsalá d elő á llıt́á sá nak pé ldamutató tá rsadalmi innová ció s tevé kenysé gé ért kiá llıt́ott elismerő oklevelet.
A szö vetkezet kö zel há romszá z pá lyá zó kö zü l a legjobb tıź kö zé jutott a Hungaricool SPAR termé kinnová ció s
versenyen. Nyerteské nt jö vő tavasztó l elé rhető k lesznek a Legjava termé kek a magyarorszá gi INTERSPAR ü zletekben, valamint az Agrá rmarketing Centrum Nonpro it Kft. jó voltá bó l a szö vetkezet ré szt vehet egy 2021.
é vi euró pai é lelmiszeripari kiá llıt́á son is, amelyet egy szakmai mentorprogram elő z meg.

Üzembe helyezték a Homokhátság első, elektromosautó
töltőoszlopát a bordányi Faluház parkolójában
A bordá nyi Ké pviselő -testü let a nyá r kö zepé n dö ntö tt arró l, hogy az ö nkormá nyzat é s az NKM Mobilitá s Kft.
kö zö tti megá llapodá s é rtelmé ben elektromos ü zemű autó k tö lté sé re alkalmas vá ltó á ramú , ké t á llá sos tö ltő oszlopot telepıt́enek a Faluhá z parkoló já ba. A tö ltő á llomá st egy piacvezető inn cé g gyá rtotta, amely pré mium kategó riá t ké pvisel a vá ltó á ramú tö ltő oszlopok
kö zö tt eszté tikus, letisztult megjelené sé vel é s magas
mű szaki szın
́ vonalá val. A tö ltő á llomá s má r korá bban
elké szü lt, de a felfesté s é s a kö zlekedé si jelző tá blá k a
kö zelmú ltban kerü ltek a helyü kre a Faluhá z elő tti parkoló kö zepé n, a Benke Gedeon utcá ban. A telepü lé si
szolgá ltatá sok kö re ezzel elő remutató mó don bő vü lt,
hiszen az elektromos ü zemű autó k má r nem a jö vő ,
hanem a jelen já rmű vei. Az okostelefonos alkalmazá ssal haszná lható tö ltő oszlop kö rü lbelü l ezer forintbó l tö lt fel teljesen egy autó t. Az oszlop első sorban
nem a helyieknek telepıt́etté k, hiszen az a lé nyege,
hogy a tová bbhaladá st biztosıt́sa. Bü szké k lehetü nk rá , hiszen a té rsé gben elő szö r ná lunk lett ilyen tö ltő . Tová bbá a parkolá si kultú ra elő segıt́é se é rdeké ben rá futá sgá tló kat is elhelyeztek minden parkoló hely elejé n,
hogy a gé pjá rmű vek ne á lljanak rá a gyalogosok, babakocsis szü lő k á ltal haszná lt já rdaszakaszra.
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Kitűnő memóriának örvend a 90 éves Tanács István
Taná cs Istvá n a kö zelmú ltban tö ltö tte be 90. é leté vé t. Ebbő l az alkalombó l kö szö ntö tte Bordá ny Nagykö zsé g
Onkormá nyzata é s a telepü lé s minden lakó ja nevé ben Taná cs Gá bor polgá rmester ú r é s Dr. Fodor Akos jegyző ú r. Taná cs Istvá n 1929. december 7-é n
szü letett Domaszé ken. A csalá d mező gazdasá ggal foglalkozott, sző lő , barack, paradicsom termeszté ssel. Fiatal korá ban má sfé l é vig villamoskalauzké nt dolgozott.
1950. októ ber 24-tő l 1953. november 2-ig
katonai szolgá latot teljesıt́ett. Egy bá lban
ismerkedett meg Dudá s Iloná val, akivel
1954. november 14-é n há zassá got kö tö ttek. Egy leá ny gyermekü k szü letett. Ké t
unoká ja é s há rom lá ny dé dunoká ja van.
Tagja volt a domaszé ki Sző lő fü rt Mező gazdasá gi Szakszervezetnek. 1980-ban Kiskundorozsmá ra kö ltö ztek, majd 2017. jú liusa ó ta bordá nyi lakosok. Istvá n bá csinak a mai napig fantasztikus a memó riá ja,
amellett, hogy minden csalá dtagjá nak tudja a szü leté snapjá t, napra pontosan be tudja hatá rolni hosszú é lete
bá rmely pillanatá t, mint pé ldá ul, hogy mettő l-meddig volt katona, vagy, hogy mikor, hova kö ltö zö tt.

Közös koccintás az ingyenes újévi koncert szünetében
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata, valamint a Faluhá z é s Kö nyvtá r tö bb má s kö rnyé kbeli telepü lé shez
hasonló an az é vkezdet kapcsá n ú jé vi koncertet szervez. A 2020. januá r 4-é n, szombaton dé lutá n hat ó rá tó l a
Faluhá zban 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 koncerttel szeretné az ö nkormá nyzat
egyré szt megkö szö nni ezt a tá mogatá st, má sré szt a fú vó szenekar produkció ja igazi é vindıt́ó é lmé nnyel is kecsegtet.
A mű sort immá r nyolcadik 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 telepü lé sü nk ö nkormá 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, programgazdag é v
elé né zü nk. Az ú jé vi koncert ingyenes, szeretettel vá rnak mindenkit!

Halloween party és Utazó Digitális Élményközpont
Idé n is Halloween rendezvé nnyel ké szü lt októ ber utolsó napjá n a Faluhá z é s Kö nyvtá r, valamint a Bordá nyi
I jú sá gi Informá ció s Pont. A szın
́ es programok kö zö tt jelmezverseny, Just Dance tá nc- é s Kahoot veté lkedő k is
szerepeltek, de ez alkalommal Bordá nyba lá togatott az
Utazó Digitá lis Elmé nykö zpont is. Ennek kereté ben 3D
nyomtatá ssal, dró nnal, virtuá lis való sá g szemü veggel, rá dió vezé rlé ses kisautó kkal, lego robotokkal ismerkedhettek meg a programon ré sztvevő k. A belé pő egy tá nyé r sü temé ny volt, amit kü lö nfé le szö rpö kkel fogyaszthattak el
a gyerekek! A jelmezverseny első helyezettje Szabó Edua
lett, a má sodik helyet egy csoportos beö ltö zé s kapta meg
Lehel Lé na, Lehel Nimró d é s Sá ndor Anna ré szvé telé vel,
mıǵ a harmadik helyen Stadler Hanga Eszter vé gzett. A
program vé gé n minden ré sztvevő t megjutalmaztak a
szervező k. Kö szö njü k mindenkinek a ré szvé telt!
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Fitt-forma Gálával köszönte meg Gut Gabi a kitartást

A Dé l-alfö ldi ré gió ban Gut Gabi tavaly szeptember ó ta tart csoportos alakformá ló torná kat, ma má r kilenc telepü lé sen, amelyek kö zü l Bordá nyban ré szben a Csongrá d Megyei Szabadidő sport Szö vetsé g pá lyá zatainak
kö szö nhető en, má sré szt Onkormá nyzati, valamint
az Egé rhá z Alapıt́vá ny tá mogatá sá val ingyenesek.
A torná kat Gut Gabi sportoktató , egé szsé gfejlesztő
szakember tartja, aki á lmodott egy nagyot é s szombaton egy nagyszabá sú gá lá n kö szö nte meg a ré sztvevő k kitartá sá t é s bizalmá t, valamint a tá mogató k
elismeré sé t é s tá mogatá sá t. Montage Tá nccentrum
bemutató , divatbemutató , izgalmas beszé lgeté s
Marcsó Csillá val, aerobik bemutató k, dıj́á tadá sok é s
kö szö netnyilvá nıt́á sok, majd egy fergeteges Abba
show sztá rfellé pő kkel - ez volt a szombat dé lutá ni
gá lamenü .
„- Mindaz, amit a mozgás AD, az egy csoda! Mérhetetlen energiák, lendület, célok és tudatosság, jókedv
és töltődés. Mindig is álmom volt, hogy nagy létszámú tornákat tartsak, hogy emberek százainak adjam át mindazt, amit a mozgás képes adni. Ma már
több százan tornázunk együtt, amire nagyon büszke
vagyok. A rendszeres sportolás kitartásra, alázatra,
türelemre nevel, tartást, magabiztosságot, önbizalmat ad, kiegyensúlyozottá tesz testileglelkileg. Ez az,
amit ezeken a településeken mindannyian érzünk és
mindez, a közös tornák, a közös programok egy öszszetartó közösséggé formált bennünket. Egy olyan
közösséggé, ahol a rendszeres mozgás mindannyiunk életének szerves része lett, szokássá vált. Olyan
fantasztikus, élettel teli közösség, ahová jó tartozni,
ahol igyelünk egymásra, ahol meghallgatjuk egymást, ahol jól érezzük magunkat, együtt töltődünk, nevetünk,
visítunk, formásodunk.
A tornák mellett olyan sportrendezvényeket is szervezek, amik még színesebbé teszik a hétköznapokat. Éjszakai
alakformáló torna, Aerobik maraton, Évzáró aerobik party (Dj-vel), Farsangi alakformáló karneváli tornák
(beöltözve), táborok… mindet imádják és nagyon várják a tornázó iúk, lányok, anyukák, apukák, nagymamák,
gyerekek… mert kortól, nemtől függetlenül
jön, aki csak szeretne- fogalmazott a sportoktató.
Nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik támogatnak bennünket abban, hogy
ez a csoda, amit együtt hoztunk létre, továbbra is az életünk része maradhasson és tovább
szárnyalhassunk együtt a mozgás adta értékekkel” - folytatta Gabi. „Ez a Gála Róluk, Értük, Nekik is szól és bízom benne, hogy egy
életre szóló élményként fogja megélni mindenki „- tette hozzá .
A Gá lá n sokak á lma vá lt való ra, hiszen tö bben szerepeltek a divatbemutató n é s az aerobik bemutató ban is. Ez is é lő pé lda arra,
amiben é rdemes hinni: az á lmok való ra vá lnak! Ha teszü nk é rte, ha csak apró pici lé pé seket is, de teszü nk é rte minden egyes nap, akkor való ra vá lik. Es
ezt most a Gá lá n is sokan megé lhetté k. Szá mos dıj́at is kiosztottak Mó rahalmon, az Aranyszö m Rendezvé nyhá zban az é vzá ró dıj́á tadó gá lá n, tö bbek kö zö tt a leg ittebb é desanya, gyermek é s é desapa is kapott elismeré st. Eletre szó ló é lmé nnyel é s é rté kekkel gazdagodhatott, aki ré szt vett az I. Fitt-forma Gá lá n.
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Bank iókok helyett „mindenttudó” automaták

Egyre inká bb automatizá ljá k a ké szpé nzhez jutá st é s a ké szpé nzbe izeté st a magyar bankok. Mıǵ a ké szpé nzfelvé tel egy automatá bó l má r teljesen termé szetes folyamat, a ké szpé nzbe izeté s mé g sokak szá má ra idegen,
pedig a jó hıŕ, hogy sorban á llá s né lkü l, azonnali elé rhető sé ggel megvaló sulhat.
A bordá nyi automata is alkalmas ké szpé nzbe izeté sre, ső t a sajá t szá mla mellett novembertő l má r bá rmely K&Hná l vezetett szá mlá ra kezdemé nyezhető ATM-en keresztü l be izeté s,
aká r a megszokott bank ió ki nyitvatartá si idő n tú l (tehá t este vagy hé tvé gé n) is: ehhez egyszerű en csak be
kell ıŕni az adott szá mlaszá mot az
é rintő panelek segıt́sé gé vel. Amellett, hogy nem kell sorban á llni, a beizetett ö sszeg azonnal elé rhető lesz
a szá mlá n, é s rá adá sul kö ltsé gkım
́ é lő , hiszen a szolgá ltatá s dıj́mentes. A
bordá nyi automatá t a K&H Bank mű kö dteti. Aki december 31-ig nyit
szá mlá t a bankná l, most 20 000 forint jó vá ıŕá st kap, é s bankü gyeit bá rhol é s bá rmikor mobilbankon keresztü l is inté zheti.
A ké szpé nz be izeté si szolgá ltatá s magá nszemé lyek mellett kifejezetten elő nyö s olyan vá llalkozá sok szá má ra
is, akik rendszeresen be izetik ké szpé nzforgalmukat szá mlá jukra, esetleg tö bb telephelyen mű kö dnek, tö bb
helyszın
́ en keletkezik be izetendő bevé tel, vagy rendszeresen izetnek be ü zleti partnereik K&H-ná l vezetett
bankszá mlá ira. A pé nzforgalmi szá mlá hoz tö bb bankká rtya is igé nyelhető , melyek megfelelő beá llıt́á sok mellett csak be izeté sre haszná lható k, ıǵy a vá llalkozá s munkatá rsai ö ná lló an, aká r naponta elvé gezhetik a bevé telek be izeté sé t. A szolgá ltatá s bank ió ki nyitvatartá si idő n tú l, hé tvé gé ken, munkaszü neti napokon is haszná lható , a be izetett ö sszeg azonnal elé rhető vé vá lik, de a jó vá ıŕá s é rté knapja hé tvé gé n, illetve munkaszü neti napokon a kö vetkező munkanap lesz.
Nemcsak a K&H-ná l, hanem a teljes magyar piacon is hó dıt́anak a be izető s ATM-ek. Az idei első fé lé vben
magyar bankká rtyá kkal belfö ldö n ö sszesen kö zel 2,9 millió alkalommal tö bb mint 546 milliá rd forintot izettek
be az automatá kba. Ez azt jelenti, hogy az ATM-es be izeté sek szá ma é ves ö sszeveté sben 57 szá zalé kkal emelkedett 2018 első fé lé vé hez ké pest, a be izeté sek ö sszege pedig 61 szá zalé kkal gyarapodott. Az ő stermelő k, gazdá lkodó k mindegyike rendelkezik lakossá gi bankszá mlá val, é s szerencsé s esetben a izeté sekné l legtö bbszö r
má r ká rtyá t haszná lnak. Ha valakinek eddig szü ksé ge volt ké szpé nzre, akkor megkereste a legkö zelebbi ATMet, é s felvette a szü ksé ges ö sszeget. Ma má r azonban pé nzfelvé t helyett inká bb be izeté sre haszná ljá k az automatá t, azaz a termé ny é rté kesıt́é sbő l befolyt pé nzt is biztonsá gba helyezik.

Változik a zöld- és az újrahasznosítható hulladék
gyűjtésének rendje
Ezú ton szeretné nk felhıv́ni a belterü leten lé vő ingatlantulajdonosok igyelmé t, hogy 2020. januá r 1é vel a zö ldhulladé k gyű jté sé nek gyakorlatá ban az
alá bbiak lesznek é rvé nyesek: csak a kö zszolgá ltató
á ltal biztosıt́ott zö ldhulladé kos zsá kokban kihelyezett hulladé kot á ll mó dunkba elszá llıt́ani (zsá kot a
helyi ö nkormá nyzatokná l, illetve szemé lyesen a
Né gyforrá s Kft. ü gyfé lszolgá lati irodá já ban lehet
ké rni), illetve ingatlanonké nt maximá lisan 5 zsá k,
vagy 5 ké ve helyezhető ki alkalmanké nt – ettő l nagyobb mennyisé get kihelyezni csak indokolt (pl.:
viharká r) eseté ben lehet, melyet ké rü nk bejelenteni a +36704895656-os telefonszá mon. A fenti vá ltozá sokra kapacitá shiá ny miatt van szü ksé g, bő vıt́é sre pedig jelenleg nincs a Kft-nek lehető sé ge.
6| Bordányi Napló

Kékbe öltözött az óvoda a Gyermekjogok világnapján
November 20-á n a gyermekjogokat ü nnepeljü k az egé sz vilá gon, viszont 2019 kü lö nö sen fontos szá munkra,
mert idé n pont 30 é ve lé pett é letbe a Gyermekjogi egyezmé ny, amelyet Magyarorszá g az első k kö zö tt é rvé nyesıt́ett. Eppen ezé rt ezen a napon a Gyermekek Jogainak Vilá gnapjá t ü nnepeltü k ó vodá nkban, ezzel csatlakozva az UNICEF Gyerekhang Kampá nyá hoz, melynek cé lja, hogy felhıv́juk a igyelmet az alapjogokra é s jobban igyeljü nk
a gyerekek vé lemé nyé re. Ezen a napon a
biztonsá g, remé ny, é s szabadsá g jegyé ben ké kbe ö ltö ztettü k inté zmé nyü nket,
hiszen ké k fé ny ragyogta be a bejá ratot
é s ilyen szın
́ ű szalagok dıśzıt́etté k a kerı-́
té st é s a feljá ró kat, mellyel igyekeztü nk
mé g ü nnepé lyesebbé é s emlé kezetesebbé tenni ezt az alkalmat. Nevelő testü letü nk minden tagja ké kbe ö ltö zve vá rta a
szinté n e szın
́ ben pompá zó ó vodá sokat
é s bö lcső dé seket, akik ké k lu ival té rtek
haza a nap vé gé n. A dé lelő tt folyamá n
olyan já té keszkö zö ket ré szesı́tettü nk
elő nyben, melyek szın
́ e napunk tematiká já hoz igazodva ké k volt. Kariká kkal, babzsá kokkal, lé ggö mbö kkel, kislabdá kkal, takaró val é s szalagokkal
tevé kenykedtü nk, melyekkel ö rö mmel já tszottak a bö lcső dé sek é s ó vodá sok egyará nt. A gyermekek kıv́á nsá gá t is felderıt́ettü k, melyet egy ké k papıŕra ıŕva elhelyeztü nk csoportjaink faliú jsá gá n, hogy a kedves szü lő k is
megismerjé k ezeket. Kö szö njü k szé pen Gyuris Já nos segıt́ő ké szsé gé t, aki videó k é s fé nyké pek formá já ban
megö rö kıt́ette ezt a napot.
Tóth Leila óvodapedagógus

Apraja-falva lakói a ruzsai Katasztrófavédelmi Őrsön
Az ő szi idő szakban sokat szoktunk beszé lgetni a tű zrő l, annak haszná latá ró l, veszé lyeirő l, megelő zé sé rő l, ezé rt ehhez a
té makö rhö z kapcsoló dó an 2019.11.21-é n ellá togattunk a ruzsai Katasztró favé delmi Orsre, ahol nagy szeretettel fogadtak
bennü nket. Betekinté st nyerhettü nk a tű zoltó k munká já ba,
a tű zoltó autó felszereltsé gé be. Elmesé lté k, hogyan zajlik a
tű zoltá s menete, hova é rkezik be a segé lyhıv́á s. A gyerekek
nagy ö rö mé re felpró bá lhattá k a tű zoltó sisakot, kipró bá lhattá k az eszkö zö ket é s az autó ba is beszá llhattak. A gyerekeknek hatalmas é lmé ny volt ilyen kö zelrő l lá tni egy tű zoltó autó t. Az izgalommal ké szıt́ett rajzok é s az elszavalt versek
mellett ezú ton is szeretné nk megkö szö nni, hogy fogadott
bennü nket a ruzsai ő rs.
Jakab Anita óvodapedagógus

Hamupipőke világában az ovisok Koronás pályázat
November 29-é n a Katica é s Napsugá r csoport a Szegedi Nemzeti Szın
́ há zba lá togatott. Az eső s idő já rá s sem szegte kedvü nket, hogy buszra
szá lljunk é s egy kis sé ta utá n izgatottan foglaljunk helyet a csodaszé p
szın
́ há zban. A Hamupipő ké t né ztü k meg, amit Juronics Tamá s vitt szın
́ re. Vará zslatos dıśzletek kö zö tt a tá ncosok egy grandió zus mesebalettet adtak elő . A tö rté net jó l é rthető volt, annak ellené re, hogy egy szó
sem hangzott el a szın
́ padon, amit tö bben is csodá lkozva fogadtak. A
mese vé gé n termé szetesen a jó győ zedelmeskedett é s Hamupipő ke
szın
́ es, á lomszerű ruhá ja mindenkit elbű vö lt. Vastaps kıśé reté ben bú csú ztak el a szın
́ é szek, mi pedig é lmé nyekkel gazdagon indultunk viszsza az ó vodá ba.
Mészárosné Gyuris Zsuzsanna óvodapedagógus

Inté zmé nyü nk 50.000 forint é rté kű
Fair Play Trade vá sá rlá si utalvá nyt
nyert a Koroná s CukorOvi pá lyá zaton.
Tö bb mint 3000 cukor papıŕ kerü lt bekü ldé sre Vass Karolina ó vodatitká r jó voltá bó l, aki lelkiismeretesen gyű jtö tte
é s vagdosta ki a csomagolá sok elő oldalá n talá lható logó kat. A nyeremé nybő l já té kokat vá sá rolunk inté zmé nyü nk
ré szé re. Kö szö njü k mindenkinek a tá mogatá st!
Lázárné Borbola Márta
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Helyi munkalehetőségekkel ismerkedtek a diákok
„Ha olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz, akkor egy napot sem kell dolgoznod életed során.” Konfuciusz kínai ilozófus
A 8. osztá lyos tanuló knak az é letü k egyik meghatá rozó dö nté se, hogy melyik kö zé piskolá ba folytassá k tanulmá nyaikat. A vá lasztá s nem kö nnyű . A jó irá ny egy folyamat eredmé nye. Fontos a szakmá k, lehető sé gek ismerete. Ebben igyekszü nk segıt́eni immá r 3. é ve ezzel a nappal is. November 12-é n iskolá nk tanuló i kü lö nbö ző szakmá kkal, foglalkozá sokkal ismerkedtek meg.
Az alsó s osztá lyosokhoz az iskola vé dő nő i Ballá né Adorjá n Judit é s Lajkó né Lovai Eva lá togattak el, ezú ttal a hivatá sukró l beszé lgettek a gyerekekkel.
Az Ambró zy Mé zlovagrend vezető je, Ková cs Attila mé hé sz é s munkatá rsa Dr. Gá bor Erika kutató bioló gus
é rdekes elő adá sá tó l sok informá ció val, é rdekessé ggel
é s ajá ndé k mé zmintá val lettek gazdagabbak a diá kok.
A felső sö k pá lyaorientá ció s szakemberek á ltal irá nyı-́
tott foglalkozá sokon vehettek ré szt. Rá cz Gyula pé kmű helyé ben betekinté st nyerhettek a pé kek fá radtsá gos
munká já ba, megkó stolhattá k az igazi frissen sü lt kenyeFotó: Vas Nimród
ret é s kakaó s csigá t.
Az 5.a é s 5.b osztá lyosok a Faluhá zban tö ltö tté k a dé lelő ttö t. Elő szö r Bö rcsö k Roland tartott ré szletes tá jé koztatá st arró l, hogy milyen rendezvé nyek, ü nnepsé gek, hivatalos programok vannak a Faluhá zban. Kö zben
a gyerekeket is bevonta az elő adá sba, akik ü gyesen vá laszoltak a ké rdé seire. Lá togatá st tettek a kö zsé gi kö nyvtá rba is, ahol lehető sé g volt ú j tagok beiratkozá sá ra. A gyerekekek az emeleti ré szt é lvezté k a legjobban,
mivel tö bben má r rendszeresen já rnak ide dé lutá nonké nt. Gyuris Já nos bemutatta a Mé dia-tá borosok á ltal
ké szıt́ett ilmet, ami nagyon tetszett a gyerekeknek.
A 7. é s 8. osztá lyosoknak lehető sé gü k volt ellá togatni a Polgá rmesteri Hivatalba, ahol Taná cs Gá bor polgá rmester ú r é s Fodor Akos jegyző ú r vezette kö rbe a gyerekeket az inté zmé ny egyes irodá iban. Megtudhattá k a
tanuló k, hogy á ltalá ban hogyan is telnek egy polgá rmester hé tkö znapjai, milyen feladatokat kell elvé geznie.
Sokan é ltek a lehető sé ggel a gyerekek kö zü l, hogy beleü ljenek, s kipró bá ljá k a vezető i szé ket. A jegyző megmutatta tová bbá a hivatal kö zelmú ltban megé pü lt ú j helyisé geit é s elmondta azok funkció it, tová bbá megvá laszolta a ké rdé seket, amelyek a gyerekekben a lá tottak alapjá n felmerü ltek a hivatali munká val kapcsolatosan.
A Foliaplast dolgozó i is nagy szeretettel fogadtá k az iskolá sokat. Ebben az é vben lehető sé gü nk nyıĺt arra,
hogy meglá togassuk kö zsé gü nk fó liagyá rtó ü zemé t, ahol Horvá th Adriá n vezette kö rbe a gyermekcsoportokat. Megismerkedhettü nk azokkal a gyá rtó sorokkal, amelyeken elké szü lnek a kü lö nfé le mű anyag-, illetve
fó liatermé kek, mint pé ldá ul zö ldsé ges é s sü tő ipari tasakok, fedő fó liá k, sá torfó liá k, raschel há ló k, ká beljelző
szalagok, stb. A gyá r egyes ré szlegeiben lá thattuk pé ldá ul hogyan ké szü lnek el a kü lö nbö ző fó liá k az apró mű anyag granulá tumok sokasá gá bó l, milyen gé p vá gja mé retre az egyes termé keket, vagy é ppen hogyan festenek mintá kat, feliratokat a kisebb é s nagyobb fó liá kra.
17 ó rá tó l a Faluhá zban 17 kö zé piskola ké pviselő je tartott tá jé koztatá st iskolá jukró l a bordá nyi, illetve kö rnyező telepü lé sek 6., 7., 8. osztá lyosainak é s szü leiknek. Ezú ton is kö szö njü k minden magá nszemé lynek, inté zmé nynek a segıt́ő tá mogatá st!
Balogh Ferencné, Fodorné Kálmán Szilvia és Kissné Tóth Andrea

Diákolimpiai futsal sikereket értek el focistáink
2019. november 21-é n a bordá nyi Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola csapata Diá kolimpia futsal kö rzeti dö ntő jé ben 1. é s 2.
helyezett lett Domaszé ken, egymá s kö zö tti dö ntő t kö vető en. 2019. december
5-é n, Szegeden tartottá k a Diakolimpia
futsal megyei elő dö ntő jé t, amelyen a 4.
korcsoport győ ztese iskolá nk csapata
lett. Folytatá s jö vő hé ten, december 11-é n
a megyei dö ntő ben Makó n. (3 nyert mé rkő zé s, 10:2-es gó lará ny)!
Gratulá lok a csapat tagjainak!
Retek Flórián és Kiss Csaba testnevelők
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Pályaorientációs verseny a Krúdyban
November 19-é n, egy szé p ő szi napos dé lutá non, a Szegedi Szakké pzé si Centrum
Krú dy Gyula Kereskedelmi, Vendé glá tó ipari é s Turisztikai Szakgimná ziumá ban é s
Szakkö zé piskolá já ban a Szakmá k vilá ga cım
́ ű já té kos veté lkedő n vettü nk ré szt. 10
fő ké pviselte iskolá nkat. Mi, ö ten a 6. osztá lybó l kreatıv́ feladatokat oldottunk meg.
Nagyon jó l ö sszedolgoztunk. Kü lö n ö rö m volt, hogy a sokszın
́ ű versenyszá mokon
belü l kü lö nbö ző szakmá kat is kipró bá lhattunk: pincé r, cukrá sz é s kokté lt is mixelhettü nk. Eredmé nyesen teljesıt́ettü nk: 3. helyezé st é rtü nk el (csapattagok: Bá lint
Ká lmá n, Czombos Lara, Fü lö p-Taná cs Fanni, Ká dá r-Né meth Marcell, Tari Lenke 6. o.).
A verseny 13 ó rakor kezdő dö tt. A csapatok elfoglaltá k helyü ket a veté lkedő re kijelö lt termekben. A mi csapatunk a konyhá ba ment be, ahol elő szö r a pizzaté sztá t csiná ltuk meg. Amıǵ a té szta
kelt, addig a szó szt ké szıt́ettü k el. Voltak segıt́ő ink, akik mondtá k, hogy mit csiná ljunk, de az ıźesıt́é st rá nk
bıźtá k. Miutá n megkelt a té szta kinyú jtottuk, majd rá ö ntö ttü k a szó szt. A pizzaté szta szé lé be sajtot tettü nk é s
a felté tet is rá raktuk, amely sonka, szalá mi, hagyma, gomba é s sajt volt. A feladatokat felosztottuk egymá s
kö zö tt, ıǵy mindenki kivette a ré szé t a munká ban. Nagyon jó l é reztü k magunkat. A maximumot nyú jtottuk é s
nagyon inom pizzá t sikerü lt sü tnü nk. Harmadik helyezé st é rtü nk el. Szoros volt a verseny, mert a csapatok
eredmé nyei kö zö tt csak egy-egy pont elté ré s volt.
Béres Dorina, Juhász Andrea, Sárközi
Szimonetta, Szabó Noémi, Vincze Janina Sára 7. b
Zá dori-Molná r Agoston

Őszi nap

(öt szilánk)
I.
A csend hıŕé t sú gja a szé l:
eloldalog, itt hagy a nyá r.
Agg keblé bő l rő t vé re hull,
hú sá ba té p az ő szmadá r.
II.
Az ő szi Nap fé nye csá bıt́,
mint egy kacé r, tü zes asszony;
(mosolyog ő , ú gy simogat)
hogy utá na megfagyasszon.
III.
Tarka fá kon szü rke ő sz csü ng,
(gó lya, fecske má r messze já r,)
dé r-borosta hű l arcá ra,
virá got bont a ké kszaká ll.
IV.
Csü ggedt kerten a fagy fut szé t,
magasbó l jö n, s itt lenn idő z,
bá gyadt sugá r hű s szá lain
leng magá ban a cifra ő sz.
V.
Já mbor á lom fut szemé re,
kö dpaplana alatt pihen;
Egy gondolat nyomja lelkem:
visszaté r mé g a nyá r?... Igen?

A Faluház ünnepi nyitva tartása

Bordány, 2019. szeptember 18.

Kedves Lá togató ink! Inté zmé nyü nk 2019. december 19. csü tö rtö kig a szoká sos rend szerint vá rja lá togató it,
olvasó it. 2019. december 20-á n pé nteken inté zmé nyü nk 8.00-12.00 ó ra kö zö tt tart nyitva. 2019. december
21. (szombat) é s 2020. januá r 1. (szerda) kö zö tt pedig a Faluhá z é s Kö nyvtá r, valamint a konditerem ZARVA
tart. 2020. januá r 2-tő l a megszokott nyitvatartá 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: 08:0020:00, Szombat: 14:00-19:30. Mindenkinek Kellemes Unnepeket kıv́á nnak az inté zmé ny dolgozó i.
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Egyházközségünk
karácsonyi programjai
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, Kará csonyra.
Az alá bbiakban ö sszegyű jtö ttü k Egyhá zkö zsé gü nk programjait, melyekkel segıt́eni szeretné nk, hogy mé ltó n ké szü lhessü nk
Jé zus megtestesü lé sé nek ü nnepé re. Szeretettel hıv́unk é s vá runk mindenkit!
Advent I., II., III. és IV. vasárnapja –
december 1; 8; 15; 22. – 9.30
Rorate szentmisék - december 5; 12; 19.
csü tö rtö k, 6.30
Szállást keres a Szent Család ima kilenced: december 15-23.
December 15-é n, vasá rnap 16.00-kor a
templomban kö zö s imá dkozá ssal kezdő dik, majd december 23-á n 16.00-kor szinté n templomi kö zö s imá val zá rul a kilenced.
Karácsony

Lelkigyakorlat
A kará csonyi lelkigyakorlat december 14é n é s 15-é n a szentmisé k kereté ben lesz. A
lelkigyakorlatot vezeti: Msgr. Ondavai
Tibor pá pai prelá tus, mező tú ri esperesplé bá nos. A szentmisé k elő tt gyó ná si lehető sé g.
Adventi hangverseny
December 19-é n, csü tö rtö kö n 17.00-i kezdettel mű vé szeti iskolá nk tanuló inak é s
taná rainak hangversenye lesz a templomban.
Szenteste
December 24. kedd
21.00 Ma szü letett a Megvá ltó - kará csonyi zené s á hıt́at
21.30 „Ejfé li” szentmise
Urunk születése (parancsolt ü nnep)
December 25. szerda – 9.30 Unnepi
szentmise
Az ü nnepi nagymise, ré gi nevé n "aranyas
mise" az é jfé l titok-teljes liturgiá ja utá n magasztos dıśzszel 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 beteljesı́tette a nemzetek ő si
vá gyá t, s megkezdi tö rté nelmi kü ldeté sé t.
Szent István első vértanú ünnepe
December 26. csü tö rtö k – 9.30 Unnepi
szentmise
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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 mennybe. Azért juthatott föl az,
akit ellenségei megköveztek, mert előbb alászállott az, akit az
angyalok énekeltek."
(Részlet Szent Fulgentius ünnepi beszédéből)
Szent Család vasárnapja
December 29. – vasá rnap – 9.30
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.
Év végi hálaadás
December 31. kedd – 15.00
Szűz Mária Isten-anyasága (parancsolt ü nnep)
Januá r 1. kedd – 9.30 – Unnepi szentmise
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. E nappal é r vé get kará csony nyolcada.
Vízkereszt – Urunk megjelenése (parancsolt ünnep)
Januá r 6. hé tfő – 17.00 Unnepi szentmise
„A Napkeleti bölcsek a gyermekben elismerik a
várva várt királyt. Ajándékaikkal (arany, tömjén,
mirha) kinyilvánítják az ő fönségét. Bennük az
egész földkerekség járul a Kisded elé.”

V. Bordányi Katolikus Bál
Kedves bordányi lakosok!
Egy má r hagyomá nynak mondható szé p kezdemé nyezé st kezdtü nk el ö t é vvel ezelő tt, amikor is elhatá roztuk, hogy a farsangi
idő ben megajá ndé kozzuk magunkat egy jó hangulatú esté vel, a
katolikus bá llal. Az idei, jubileumi rendezvé nyü nkre szeretettel
invitá lom nemcsak egyhá zkö zsé gü nk hıv́eit, hanem mindazokat, akik szıv́esen eltö ltené k egy kellemes esté t egy jó cé l é rdeké ben. Minden é vben templomunk szé pıt́é sé re fordıt́ottuk az
adomá nyokat. Igy lesz ez a jö vő esztendő ben is, amikor orgoná nk bő vıt́é sé re é s felú jıt́á sá ra gyű jtü nk. Ké rem, hogy ré szvé telü kkel é s adomá nyaikkal legyenek segıt́sé gü nkre, é s kö zben
ne felejtkezzenek meg arró l, hogy idő t é s alkalmat engedjenek
sajá t maguknak is a pihené sre é s a kikapcsoló dá sra. Szeretettel
kö szö ntö m mindannyiukat é s kıv́á nok nagyon szé p é s á ldott
kará csonyi ü nnepet!
Dr. Janes Zoltán
Az V. Bordá nyi Jó té konysá gi Katolikus Bá l januá r 18-á n, a Sportcsarnokban kerü l megrendezé sre. 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
fogadjuk.

Lajkó Bianka

Rózsalélek
Szelıd
́ lé lek fut a
pocsolyá kban,
Meg-megbotlik, lepihen
a sá rban,
Felkel, megy tová bb
rendü letlenü l,
O nem né z maga elé
tehetetlenü l.
Bá tor lé lek kiá ltá s
zajá ban
Ujra fut,
szavak a szá jban,
Mé gsem mondja ki,
hova siet,
Ismé t elesik, megint
megijed.
Megragadjá k. Az erő s
szıv́ gyenge,
Kö nnyen sebezné az
é letlen penge.
Lá thatatlan, s mé gis
ragyogó szemeket
Figyel az é gen, sorolja
a neveket.

November és december havi
demográfia
Születés
„Hosszú csőrű gólyamadár
cipelt egy kis csomagot.
A mai napon megérkezett,
s Téged nekünk itt hagyott.”
Kata (Veres Gábor és Gyuris Alexandra)

Házasságkötés
„Öregedjünk meg együtt,
A sors bármit is rendel.
Így állunk elébe mi, Ketten,
egy szerelemmel.”
Rácz János és Kis Janina; Kiss József és Elek Tímea

Halálozás

„A búcsúszó, mit nem
mondtál ki, elmaradt.
Elmentél, de szívünkben
örökké velünk maradsz.”
Péter Béla (1927.)

Remekelt a Schola három tagja

Lené z kezé re, egyre
pirosabb,
Nem olyan, mint
tegnap, sokkal
koszosabb,
Vé rcsepp gö rdü l ujjá n,
a pengé re fogja,
Elete utolsó imá it
mormolja.
-hitte ő . Fá jdalmat
é szlel,
Ahogy egyre jobban
szorıt́ a kezé vel,
S ahogy kö nnycseppje
szalad arcá n,
Vö rö s szirmok
pihennek le ajká n.
Zö ld tö vis sebzi az
á rtatlan lelket,
Ezeregy szá l ró zsa
borıt́ja a rendet,
A szorıt́á s elhal,
lerogyott a fö ldre,
Ró zsalé lek hullott a
poros kő re.

Templomunk Boldog Jolá nta Scholá já nak ké t é nekese: Sá rkö zi Szimonetta é s Szabó Noé mi november 13-á n, Szentesen a X. Egyhá zi Né pé nekversenyen pá ros é neklé s kategó riá já ban a felső s korosztá lyban I. helyezé st é rtek el. A megmé retteté sre az orszá g kü lö nbö ző pontjairó l é rkezett
tö bb, mint szá z ré sztvevő , akik a katolikus é s a reformá tus
egyhá z é nekeskö nyveibő l é nekelté k a kö telező é s a szabadon vá lasztott é nekeiket. Felemelő é lmé nyt jelentett szá munkra, hogy e ké t egyhá z tö bbé vszá zados é nekei a iatalok tolmá csolá sá ban hangozhattak el.
Sok szeretettel gratulá lunk Lajkó Bianká nak, aki a Katolikus Kulturá lis Hetek programsorozat kereté ben meghirdetett vers- é s novellaıŕó pá lyá zaton versé vel első helyezé st
é rt el! A dıj́at Udvardy Gyö rgy veszpré mi é rsektő l, az MKPK
alelnö ké tő l é s Ternyá k Csaba egri é rsektő l é s az MKPK Oktatá si Bizottsá gá nak elnö ké tő l vehette á t a Nemzeti Szın
́ há zban.
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In memoriam Cseh Zoltán plébános
Cseh Zoltá n nyugalmazott plé bá nos, pü spö ki taná csos, Bordá ny é s Zá ká nyszé k dıśzpolgá ra é leté nek 81., papsá gá nak 57. é vé ben november 26-á n visszaadta lelké t Teremtő jé nek. Vé gső nyugalomra a zá ká nyszé ki temető ben helyezté k el
december 7-é n.
Zoltá n atya Makó n szü letett 1939. januá r 11-é n. Teoló giai tanulmá nyait Szegeden vé gezte 1958-tó l 1963-ig. Szegeden szentelté k
pappá 1963. jú nius 16-á n. Ká plá nké nt szolgá lt Kuná gotá n, Asotthalmon, Kisteleken, Mező ková cshá zá n, Bé ké scsabá n, Domaszé ken
é s Kisteleken. Plé bá noské nt Ottö mö sö n, majd Zá ká nyszé ken 1987tő l, majd 1996-tó l Bordá nyban is 2014-ig, nyugá llomá nyba vonulá sá ig.
A kö zel 20 é v alatt vé gzett lelkiismeretes munká ja hozzá já rult
Egyhá zkö zsé gü nk fejlő dé sé hez. Bordá nyi szolgá lata alatt megvaló sult a toronyó ra felú jıt́á sa, a templom belső festé se, a Plé bá nia tető szerkezeté nek cseré je, a fő oltá r é s az orgona felú jıt́á sa,
helyi vé dettsé get kapott a templom kerıt́é se.
Egy interjú ban arra a ké rdé sre, hogy mi kell a papi é lethez, a
kö vetkező vá laszt adta: „Jóság szükséges. Szüntelenül szeretni
kell másokat, önzetlenséget sugározni, és követni az örök
eszményképet, Krisztust.” - Igy é lte é leté t, já rta rendü letlenü l a
hit, a jó sá g é s a szeretet ú tjá t.
Kö szö njü k mindazoknak akik megemlé keztek egykori plé bá nosunkró l, tö bbek kö zö tt testvé rtelepü lé sü nkrő l Fazekas Csabá nak, a dettai é nekkar vezető jé nek é s Georghe
Katoná nak, az RMDSZ dettai elnö ké nek, akik szombaton a dettai magyarok nevé ben megemlé keztek Cseh
Zoltá n atyá ró l. A testvé rvá rosunk á ltal kü ldö tt koszorú t elhelyeztü k a sıŕjá n.

V
·

Bordányi Jótékonysági

Katolikus Bál

Zene: Ráadás Zenekar

MEGLEPETÉSMŰSOR
Vacsora: Háromfogásos menü
(a bál félbatyus)

a Bordányi Sportcsarnokban

2020. január 18.
(szombaton 19 órától)

Belépőjegy:
január 10-ig 5.000 Ft/fő
(január 11-16. 6.500 Ft)
Az összegyűlt adományokból templomunk
orgonájának felújítását és bővítését
ﬁnanszírozzuk.
Tombola felajánlásokat a
szentmisék után a
sekrestyében fogadjuk.
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Áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben
gazdag boldog új évet kíván
településünk falugazdásza.
A 2020-as év első ügyfélfogadási napja január 2-án lesz.

Sárgazsák elszállításának időpontjai:
január 7.; január 21.
Zöldhulladék elszállításának időpontjai:
január 14.

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban
a régi temetőben
Telefonos elérhetőség:
06-30/924-3293
Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás
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A biip-be is beköszöntött a karácsonyi hangulat
Az adventi hé tvé gé kkel egyidő ben az i jú sá gi ö nkormá nyzat is elő szedte a padlá sró l a kará csonyi dekorá ció já t, ıǵy a biip-be é rkező vendé gek ná lunk is kö zelebbinek é rezhetik az adventet é s a kará csonyt. December
8-á n kerü lt ú j helyre a kará csonyfa, kö szö nhető en az idei é v elejé n vé gzett nagy á talakıt́á snak.
A Gyifö tavaly csatlakozott elő szö r az ö nkormá nyzat telepü lé s mé retű adventi naptá rá hoz. A program lé nyege, hogy december 1-tő l minden nap kará csonyig egy-egy ablakdıśzt helyeznek ki a lakó k, amelyek együ tt egy adventi kalendá riumot formá lnak meg. A iatalok a december 8-á t vá lasztottá k
az ablakdıśz kihelyezé sé re, ami az idei é v má sodik adventi
vasá rnapjá ra esett.
De nem csak az é v vé gi ü nnepre ké szü lnek a iatalok, ugyanis
ké t hó nappal ezelő tt a portugá l partnerü nk meghıv́á sá ra 5
helyi iatal ré szt vesz december 11. é s december 20. kö zö tt
Portugá liá ban, Monçã o vá rosá ban egy i jú sá gi csereprogramon.
A 10 napos cseré n 8 orszá g 40 iatalja vesz ré szt. A ré szvevő k
fő ké nt vidé ki kö rnyezetbő l é rkeznek majd, akik feltá rnak kü lö nbö ző problé má kat: Milyen igé nyeik vannak a mai
iataloknak, hogyan lehet ő ket helyben tartani, helyü k a kö zö ssé gben, munkalehető sé geik, fö ldrajzi é s gazdasá gi
problé má ik, milyen kihıv́á sokkal kell szembené zniü k é s ezekre re lektá lva kö zö sen pró bá lnak megoldá sokat
talá lni. A csere alatt a iataloknak lehető sé gü k lesz bemutatni Magyarorszá got é s a helyi é letet. A szervező
k reFotó: Papp Gréta
mé lik, hogy a csere utá n a hazaé rkező iatalok aktıv́abb ré szvevő i lesznek a kö zö ssé geiknek é s adoptá lni tudjá k
helyi szinten a 10 nap alatt megszerzett tudá st. Erdemes lesz igyelni a Biip Instagram (@biip_bordany) é s
Facebook oldalá t, ugyanis ott fognak jelentkezni a iatalok a legfrissebb tartalmakkal a csereprogramró l.

Boldog karácsonyt és
sikerekben gazdag
új évet kíván mindenkinek
a Gyermek- és I júsági
Önkormányzat,
a Kulturális
és Szabadidős Egyesület,
az Egérház Alapítvány
és a Dél-alföldi I júsági
Szövetség
Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím:
naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN 2062-4255
Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon:
30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu Kéziratokat
nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés
jogát! A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
További hírek, részletes információk, tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv,
nyomdai előkészítés: Gyuris János Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A
Bordányi Napló belterületen közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar
Posta segítségével jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity. Lapzárta: 2020. január 21. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2020. január 31. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Csütörtök

Hétfő

Kedd

Szerda

4°C
-4°C

5°C
-2°C

4°C
-3°C

Elvétve zápor

Elvétve felhős

Elvétve zápor

Péntek

Szombat

Vasárnap

3°C
-4°C

2°C
-4°C

5°C
-3°C

3°C
-4°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve zápor

Elvétve felhős
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Rúzsa Magdi koncert június 5-én Bordányban!
Jegyek december 24-ig kedvezményesen 2.999 Ft-os áron vásárolhatóak
Közelednek az ünnepek, lassan itt az év vége, így ebből az
alkalomból is szeretnénk benneteket egy újabb remek hírrel megajándékozni! Sportkörünk a tavaszi szezon végén
egy nagy koncert szervezésével szeretné zárni a 2019/20as szezont a Bordányi Focipályán! 2020. június 5-én, pénteken 21.00 órától Rúzsa Magdi
fog egy másfél órás élő koncertet adni településünkön,
ahol az énekesnő fellépése
mellett további meglepetések
is várják majd a Homokhátság
Szívébe érkező közönséget. A
jegyértékesítés hamarosan indul, az eseményre a www.jegy
.hu oldalon, illetve személyesen a Jegy.hu partner irodákban is lehet majd belépőt váltani.
Early Bird program keretében
a leggyorsabb jegyvásárlók
2019. december 24-ig a
4.499 Ft-os jegyár helyett
csupán 2.999 Ft-os kedvezményes áron juthatnak hozzá a belépőkhöz, ami remek
karácsonyi ajándék lehet a családtagoknak, barátoknak és a
közeli ismerősöknek egyaránt!

A BSK Sportbálon díjazták a 2019-es év legjobbjait
Veres Bálint, Puskás Dóra, Árva Vivien és Kis Levente részesült elismerésben

Fotó: Gyuris Sándor
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