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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 15-
én 16 órától a gyertyagyújtást, majd az iskola előadását láthatják az érdeklődők. Decem-
ber 22-én Dr. Janes Zoltán atya, Tanács Gábor polgármester, Lajkó Bálint ifjúsági polgár-
mester és Jenei Györgyné a Karitász csoport vezetője gyújtják majd meg az utolsó gyertyát.

Bordányban	is	járt	a	Mikulás						
Fotó: Papp Gréta

Koccintsunk együtt az új évre!

január 4-én
18 órától a Faluházban

Ú jévi Koncert
ingyenes

a Bordányi Sportcsarnokban

2020. január 18-án
szombaton

 Bordányi  JótékonyságiV  Katolikus Bál ·

Részletek	a	10.,12.	oldalon!

Jegyek már megvásárolhatóak!

Már	kapható	településünk
	2020-as asztali	naptára

KERESSE A FALUHÁZ
ÜGYFÉLPULTJÁNÁL

NYITVATARTÁSI IDŐBEN

BordányKártyával ingyenes!
Normál ár: 300 Ft

RÚZSA
MAGDI
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Jegyek	december	24-ig	a	jegy.hu-n	kedvezményesen:	2.999	Ft

2020.	június	5-én

a
Bordányi Focipályán

Részletek	a	4.	oldalon!



Tizenegy	napirendi	pont	az	év	utolsó	testületi	ülésén
December 12-én, csütörtökön ülésezett Bordány Nagyközség O� nkormányzatának Képviselő-testülete. Az év 
utolsó ülésén tizenegy napirendi pont megtárgyalása várt képviselőinkre.
Elsőként a polgármester beszámolója hangzott el a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, 
polgármesteri döntésekről. A polgármester tájékoztatást adott a lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról, az önkormányzat bizottságainak döntéseiről. 
A második napirendi pontban az önkormányzat által végzett közműépıt́ésekhez kapcsolódó közműfejlesztési 
hozzájárulásról szóló rendelet módosıt́ ásáról döntöttek. Ez azért is aktuális, mert a jövő évben megvalósuló 

útfejlesztések lakossági hozzájárulásait ezen 
rendelet alapján tudja majd érvényesıt́eni a 
jegyző. A legfontosabb egyik módosıt́ ás, hogy a 
közműfejlesztési hozzájárulás összegét a Költ-
ségvetési rendeletben szabályozzák majd, illet-
ve hogy bizonyos feltételek mellett lehet majd 
részlet�izetést is kérni.
A harmadik napirendben a közösségi együtté-
lés alapvető szabályairól, valamint ezek elmu-
lasztásának, megszegésének jogkövetkezmé-
nyeiről szóló rendelet módosıt́ ását fogadták el 
a képviselők. A módosıt́ ó rendelet megalkotá-
sának fő oka az volt, hogy a 2020. január 1. 

napjával hatályba lép a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény, amely alap-
vető szabályokat határoz meg a közigazgatási eljárások szankciója tekintetében. Az új törvényi rendelkezé-
sek befolyásolják a jelenleg hatályba lévő önkormányzati rendeletet, az önkormányzati rendelet és a törvé-
nyi szintű szabályozás közötti összhang megteremtését szolgálja a módosıt́ ó rendelet elfogadása.
A negyedik napirend keretében közterületek,- és településrészek elnevezéséről döntöttek. A Bordány 103 
/33, 103/34, 103/35 hrsz-ú ingatlanok “Beltelek utca”, mıǵ a  33, 017, 018 hrsz: „Mező dűlői út”, a  0163 hrsz: 
„Bordány dűlői út”, a 303, 0109/3, 0101 hrsz: „Seregélyes dűlői út” nevet kapták. Az ötödik napirendi pont-
ban Tanács Gábor polgármester a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről szóló be-
számolóját tárgyalták, a hatodik napirendi pontban társulási megállapodások módosıt́ ásáról döntöttek kép-
viselőink.
A hetedik napirendi pont a Bordányi Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról szólt.
A nyolcadik napirendi pontban az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabá-
lyozásáról döntöttek, hiszen a jövő évi költségvetést majd csak február elején fogadja el az önkormányzat.
A kilencedik napirendi pontban Bordány Nagyközség O� nkormányzat 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tervét fogadták el képviselőink, mıǵ a tizedikben a képviselő-testület 2020. évi ülés-, munka és rendezvény-
terve került véglegesıt́ ésre és elfogadásra. A tizenegyedik, egyebek napirendi pontban többek között a köz-
világıt́ási hálózat fejlesztéséről született döntés, miután a szolgáltató az önkormányzatnak is kedvező aján-
latot adott. Hamarosan a Kossuth utca két végén, a Széchenyi utcában valamint a Béke dűlői iparterületre ve-
zető úton lesz bővıt́és.
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„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



Üzembe	helyezték	a	Homokhátság	első,	elektromosautó
töltőoszlopát	a	bordányi	Faluház	parkolójában
A bordányi Képviselő-testület a nyár közepén döntött arról, hogy az önkormányzat és az NKM Mobilitás Kft. 
közötti megállapodás értelmében elektromos üzemű autók töltésére alkalmas váltóáramú, két állásos töltő-
oszlopot telepıt́enek a Faluház parkolójába. A töltőállomást egy piacvezető �inn cég gyártotta, amely prémi-

um kategóriát képvisel a váltóáramú töltőoszlopok 
között esztétikus, letisztult megjelenésével és magas 
műszaki szıńvonalával. A töltőállomás már korábban 
elkészült, de a felfestés és a közlekedési jelzőtáblák a 
közelmúltban kerültek a helyükre a Faluház előtti par-
koló közepén, a Benke Gedeon utcában. A települési 
szolgáltatások köre ezzel előremutató módon bővült, 
hiszen az elektromos üzemű autók már nem a jövő, 
hanem a jelen járművei. Az okostelefonos alkalma-
zással használható töltőoszlop körülbelül ezer forint-
ból tölt fel teljesen egy autót. Az oszlop elsősorban 
nem a helyieknek telepıt́ették, hiszen az a lényege, 

hogy a továbbhaladást biztosıt́sa. Büszkék lehetünk rá, hiszen a térségben először nálunk lett ilyen töltő. To-
vábbá a parkolási kultúra elősegıt́ése érdekében ráfutásgátlókat is elhelyeztek minden parkolóhely elején, 
hogy a gépjárművek ne álljanak rá a gyalogosok, babakocsis szülők által használt járdaszakaszra.

Fotó: Maróti Dávid

Miniszteri	elismerésben	részesült	szövetkezetünk
A Közösségi Dıj́ a Hagyományos Termékekért Bizottság és az Agrárminisztérium döntése alapján a bordányi 
Homokhátság Szıv́e Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet miniszteri elismerő oklevélben ré-
szesült. A miniszteri elismerő oklevél átadására 2019. december 6-án, a 10 órakor kezdődő Termelői Közössé-
gek Napja rendezvényén ünnepélyes ceremónia keretében került sor, a dıj́at Kálmán Lénárd a szövetkezet igaz-
gatóságnak tagja vette át.
A Homokhátság Szıv́e Zöldség és Gyümölcsfeldolgozó Szociális 
Szövetkezet gyártja és forgalmazza a Legjava termékcsaládot. 
Gyümölcslevek, valamint saját receptúrák alapján többféle chut-
ney, lekvár, továbbá krémek és szószok gyártására kerül sor a 
Bordányban kialakıt́ott üzemünkben. 
Célkitűzésük a helyi munkanélküliség csökkentésén túl, hogy el-
sősorban helyi alapanyagból, tartósıt́ószer és adalékanyag-men-
tesen készüljenek különlegességek, amelyekkel elsősorban a 
modern dolgok, az izgalmas ıźek iránt elkötelezett háziasszo-
nyokat célozzák meg. 
A helyi gazdáktól felvásárolt kiváló terményekből prémium mi-
nőségű kész termékek előállıt́ ása történik, amelyek megállják a helyüket akár a nagyvárosok boltjaiban is. 
Legutóbb éppen Szegeden a Rákóczi tér 1. szám alatti Helyi-ség-ben kezdték forgalmazni termékeiket több 
más szociális szövetkezet és közfoglalkoztatottakat foglalkoztató önkormányzat termékeivel együtt. 
Kálmán Lénárd elmondta, hogy a dıj́ mindenképpen a termékfejlesztők, és az üzemben dolgozó kollégák ér-
deme, és nem lehetne ilyen �inomságokat előállıt́ ani a bordányi gazdák nélkül sem, akik a minőségi alapanya-
got termelik meg. Megtudtuk tőle, hogy a legkeresettebb termékük jelenleg a Hétfűszeres Paprikaszósz, va-
lamint a Borsos mentás eperlekvár, amely a legtöbb kézműves karácsonyi csomagba belekerül, de a szilvesz-
teri vendégeskedésekre is gondolva sokan már a Pezsgős őszibarack lekvárt viszik a szegedi Helyi-ség-ből.
Mint arról már korábban beszámoltunk, az OME� K keretében megrendezett "Földrajzi árujelzők a versenyké-
pesség szolgálatában elnevezésű konferencia" ünnepi megnyitóján vehette át Frankné Varga Katalin, a Ho-
mokhátság Szıv́e Szociális Szövetkezet elnöke Tarpataki Tamás agrárpiacért felelős helyettes államtitkár úr-
tól a „Hagyomány és Innováció dıj́ az agrárgazdaságban” pályázat keretében bemutatott Legjava termékcsa-
lád előállıt́ ásának példamutató társadalmi innovációs tevékenységéért kiállıt́ ott elismerő oklevelet.
A szövetkezet közel háromszáz pályázó közül a legjobb tıź közé jutott a Hungaricool SPAR termékinnovációs 
versenyen. Nyertesként jövő tavasztól elérhetők lesznek a Legjava termékek a magyarországi INTERSPAR üz-
letekben, valamint az Agrármarketing Centrum Nonpro�it Kft. jóvoltából a szövetkezet részt vehet egy 2021. 
évi európai élelmiszeripari kiállıt́ áson is, amelyet egy szakmai mentorprogram előz meg.
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Közös	koccintás	az	ingyenes	újévi	koncert	szünetében
Bordány Nagyközség O� nkormányzata, valamint a Faluház és Könyvtár több más környékbeli településhez 
hasonlóan az évkezdet kapcsán újévi koncertet szervez. A 2020. január 4-én, szombaton délután hat órától a 
Faluházban megrendezésre kerülő eseményre várnak min-
den bordányi családot, civil szervezetek tagjait, képviselő-
ket, intézményvezetőket, vállalkozókat és minden olyan tá-
mogatót, aki sokat tesz a település fejlődéséért, szıv́én vise-
li Bordány sorsát. A koncerttel szeretné az önkormányzat 
egyrészt megköszönni ezt a támogatást, másrészt a fúvós-
zenekar produkciója igazi évindıt́ó élménnyel is kecsegtet. 
A műsort immár nyolcadik éve a Mórahalmi Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Fúvószenekara, azaz a Mórahalmi Fúvósze-
nekar adja majd. A kétrészes műsor szünetében települé-
sünk önkormányzata újévi koccintásra is várja a település 
minden lakóját. A várhatóan remek hangulatú koncert kivá-
lóan megalapozhatja az évkezdetet, ıǵy a szervezők reményei szerint ismét egy sikeres, programgazdag év 
elé nézünk. Az újévi koncert ingyenes, szeretettel várnak mindenkit!

Tanács István a közelmúltban töltötte be 90. életévét. Ebből az alkalomból köszöntötte Bordány Nagyközség 
O� nkormányzata és a település minden lakója nevében Tanács Gábor polgármester úr és Dr. Fodor A� kos jegy-

ző úr. Tanács István 1929. december 7-én 
született Domaszéken. A család mezőgaz-
dasággal foglalkozott, szőlő, barack, para-
dicsom termesztéssel. Fiatal korában más-
fél évig villamoskalauzként dolgozott.
1950. október 24-től 1953. november 2-ig 
katonai szolgálatot teljesıt́ ett. Egy bálban 
ismerkedett meg Dudás Ilonával, akivel 
1954. november 14-én házasságot kötöt-
tek. Egy leány gyermekük született. Két 
unokája és három lány dédunokája van. 
Tagja volt a domaszéki Szőlőfürt Mezőgaz-
dasági Szakszervezetnek. 1980-ban Kis-
kundorozsmára költöztek, majd 2017. jú-
liusa óta bordányi lakosok. István bácsi-
nak a mai napig fantasztikus a memóriája,

Kitűnő	memóriának	örvend	a	90	éves	Tanács	István

Halloween	party	és	Utazó	Digitális	Élményközpont
Idén is Halloween rendezvénnyel készült október utolsó napján a Faluház és Könyvtár, valamint a Bordányi 
I�júsági Információs Pont. A szıńes programok között jelmezverseny, Just Dance tánc- és Kahoot vetélkedők is 

szerepeltek, de ez alkalommal Bordányba látogatott az 
Utazó Digitális E� lményközpont is. Ennek keretében 3D 
nyomtatással, drónnal, virtuális valóság szemüveggel, rá-
dióvezérléses kisautókkal, lego robotokkal ismerkedhet-
tek meg a programon résztvevők. A belépő egy tányér sü-
temény volt, amit különféle szörpökkel fogyaszthattak el 
a gyerekek! A jelmezverseny első helyezettje Szabó E� dua 
lett, a második helyet egy csoportos beöltözés kapta meg 
Lehel Léna, Lehel Nimród és Sándor Anna részvételével, 
mıǵ a harmadik helyen Stadler Hanga Eszter végzett. A 
program végén minden résztvevőt megjutalmaztak a 
szervezők. Köszönjük mindenkinek a részvételt!

amellett, hogy minden családtagjának tudja a születésnapját, napra pontosan be tudja határolni hosszú élete 
bármely pillanatát, mint például, hogy mettől-meddig volt katona, vagy, hogy mikor, hova költözött.
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Fitt-forma	Gálával	köszönte	meg	Gut	Gabi	a	kitartást
A Dél-alföldi régióban Gut Gabi tavaly szeptember óta tart csoportos alakformáló tornákat, ma már kilenc te-
lepülésen, amelyek közül Bordányban részben a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség pályázatainak 
köszönhetően, másrészt O� nkormányzati,  valamint 
az Egérház Alapıt́vány támogatásával ingyenesek.  
A tornákat Gut Gabi sportoktató, egészségfejlesztő 
szakember tartja, aki álmodott egy nagyot és szom-
baton egy nagyszabású gálán köszönte meg a részt-
vevők kitartását és bizalmát, valamint a támogatók 
elismerését és támogatását. Montage Tánccentrum 
bemutató, divatbemutató, izgalmas beszélgetés 
Marcsó Csillával, aerobik bemutatók, dıj́átadások és 
köszönetnyilvánıt́ások, majd egy fergeteges Abba 
show sztárfellépőkkel - ez volt a szombat délutáni 
gálamenü.
„-	Mindaz,	amit	a	mozgás	AD,	az	egy	csoda!	Mérhe-
tetlen	energiák,	lendület,	célok	és	tudatosság,	jókedv	
és	töltődés.	Mindig	is	álmom	volt,	hogy	nagy	létszá-
mú	tornákat	 tartsak,	hogy	emberek	százainak	ad-
jam	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,	önbizal-
mat	ad,	kiegyensúlyozottá	tesz	testileglelkileg.	Ez	az,	
amit	ezeken	a	településeken	mindannyian	érzünk	és	
mindez,	a	közös	tornák,	a	közös	programok	egy	ösz-
szetartó	közösséggé	 formált	bennünket.	Egy	olyan	
közösséggé,	 ahol	a	 rendszeres	mozgás	mindannyi-
unk	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	sport-
oktató.
Nagyon	hálás	vagyok	azoknak	az	emberek-
nek,	akik	támogatnak	bennünket	abban,	hogy	
ez	a	csoda,	amit	együtt	hoztunk	létre,	tovább-
ra	is	az	életünk	része	maradhasson	és	tovább	
szárnyalhassunk	együtt	a	mozgás	adta	érté-
kekkel” - folytatta Gabi. „Ez	a	Gála	Róluk,	Ér-
tük,	Nekik	 is	 szól	és	bízom	benne,	hogy	egy	
életre	szóló	élményként	fogja	megélni	minden-
ki	„- tette hozzá.
A Gálán sokak álma vált valóra, hiszen töb-
ben szerepeltek a divatbemutatón és az ae-
robik bemutatóban is. Ez is élő példa arra, 
amiben érdemes hinni: az álmok valóra vál-

nak! Ha teszünk érte, ha csak apró pici lépéseket is, de teszünk érte minden egyes nap, akkor valóra válik. E� s 
ezt most a Gálán is sokan megélhették. Számos dıj́at is kiosztottak Mórahalmon, az Aranyszöm Rendezvény-
házban az évzáró dıj́átadó gálán, többek között a leg�ittebb édesanya, gyermek és édesapa is kapott elisme-
rést.  E� letre szóló élménnyel és értékekkel gazdagodhatott, aki részt vett az I. Fitt-forma Gálán.



Bank�iókok	helyett	„mindenttudó”	automaták
Egyre inkább automatizálják a készpénzhez jutást és a készpénzbe�izetést a magyar bankok. Mıǵ a készpénz-
felvétel egy automatából már teljesen természetes folyamat, a készpénzbe�izetés még sokak számára idegen, 
pedig a jó hıŕ, hogy sorban állás nélkül, azonnali elérhetőséggel megvalósulhat.
A bordányi automata is alkalmas készpénzbe�izetésre, sőt a saját számla mellett novembertől már bármely K&H-

nál vezetett számlára kezdeményez-
hető ATM-en keresztül be�izetés, 
akár a megszokott bank�ióki nyitva-
tartási időn túl (tehát este vagy hét-
végén) is: ehhez egyszerűen csak be 
kell ıŕni az adott számlaszámot az 
érintőpanelek segıt́ ségével. Amel-
lett, hogy nem kell sorban állni, a be-
�izetett összeg azonnal elérhető lesz 
a számlán, és ráadásul költségkıḿé-
lő, hiszen a szolgáltatás dıj́mentes. A 
bordányi automatát a K&H Bank mű-
ködteti. Aki december 31-ig nyit 
számlát a banknál, most 20 000 fo-
rint jóváıŕást kap, és bankügyeit bár-

hol és bármikor mobilbankon keresztül is intézheti. 
A készpénz be�izetési szolgáltatás magánszemélyek mellett kifejezetten előnyös olyan vállalkozások számára 
is, akik rendszeresen be�izetik készpénzforgalmukat számlájukra, esetleg több telephelyen működnek, több 
helyszıńen keletkezik be�izetendő bevétel, vagy rendszeresen �izetnek be üzleti partnereik K&H-nál vezetett 
bankszámláira. A pénzforgalmi számlához több bankkártya is igényelhető, melyek megfelelő beállıt́ások mel-
lett csak be�izetésre használhatók, ıǵy a vállalkozás munkatársai önállóan, akár naponta elvégezhetik a bevéte-
lek be�izetését. A szolgáltatás bank�ióki nyitvatartási időn túl, hétvégéken, munkaszüneti napokon is használ-
ható, a be�izetett összeg azonnal elérhetővé válik, de a jóváıŕás értéknapja hétvégén, illetve munkaszüneti na-
pokon a következő munkanap lesz. 
Nemcsak a K&H-nál, hanem a teljes magyar piacon is hódıt́anak a be�izetős ATM-ek. Az idei első félévben 
magyar bankkártyákkal belföldön összesen közel 2,9 millió alkalommal több mint 546 milliárd forintot �izettek 
be az automatákba. Ez azt jelenti, hogy az ATM-es be�izetések száma éves összevetésben 57 százalékkal emel-
kedett 2018 első félévéhez képest, a be�izetések összege pedig 61 százalékkal gyarapodott. Az őstermelők, gaz-
dálkodók mindegyike rendelkezik lakossági bankszámlával, és szerencsés esetben a �izetéseknél legtöbbször 
már kártyát használnak. Ha valakinek eddig szüksége volt készpénzre, akkor megkereste a legközelebbi ATM-
et, és felvette a szükséges összeget. Ma már azonban pénzfelvét helyett inkább be�izetésre használják az auto-
matát, azaz a termény értékesıt́ésből befolyt pénzt is biztonságba helyezik.

Változik	a	zöld-	és	az	újrahasznosítható	hulladék
gyűjtésének	rendje
Ezúton szeretnénk felhıv́ni a belterületen lévő in-
gatlantulajdonosok �igyelmét, hogy 2020. január 1-
ével a zöldhulladék gyűjtésének gyakorlatában az 
alábbiak lesznek érvényesek: csak a közszolgáltató 
által biztosıt́ott zöldhulladékos zsákokban kihelye-
zett hulladékot áll módunkba elszállıt́ ani (zsákot a 
helyi önkormányzatoknál, illetve személyesen a 
Négyforrás Kft. ügyfélszolgálati irodájában lehet 
kérni), illetve ingatlanonként maximálisan 5 zsák, 
vagy 5 kéve helyezhető ki alkalmanként – ettől na-
gyobb mennyiséget kihelyezni csak indokolt (pl.: 
viharkár) esetében lehet, melyet kérünk bejelente-
ni a +36704895656-os telefonszámon. A fenti változásokra kapacitáshiány miatt van szükség, bővıt́ésre pe-
dig jelenleg nincs a Kft-nek lehetősége.
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November 20-án a gyermekjogokat ünnepeljük az egész világon, viszont 2019 különösen fontos számunkra, 
mert idén pont 30 éve lépett életbe a Gyermekjogi egyezmény, amelyet Magyarország az elsők között érvé-
nyesıt́ett. E� ppen ezért ezen a napon a Gyermekek Jogainak Világnapját ünnepeltük óvodánkban, ezzel csatla-

kozva az UNICEF Gyerekhang Kampányá-
hoz, melynek célja, hogy felhıv́juk a �igyel-
met az alapjogokra és jobban �igyeljünk 
a gyerekek véleményére. Ezen a napon a 
biztonság, remény, és szabadság jegyé-
ben kékbe öltöztettük intézményünket, 
hiszen kék fény ragyogta be a bejáratot 
és ilyen szıńű szalagok dıśzıt́ették a kerı-́
tést és a feljárókat, mellyel igyekeztünk 
még ünnepélyesebbé és emlékezeteseb-
bé tenni ezt az alkalmat. Nevelőtestüle-
tünk minden tagja kékbe öltözve várta a 
szintén e szıńben pompázó óvodásokat 
és bölcsődéseket, akik kék lu�ival tértek 
haza a nap végén. A délelőtt folyamán 
olyan játékeszközöket részesı́tettünk 
előnyben, melyek szıńe napunk temati-

kájához igazodva kék volt. Karikákkal, babzsákokkal, léggömbökkel, kislabdákkal, takaróval és szalagokkal 
tevékenykedtünk, melyekkel örömmel játszottak a bölcsődések és óvodások egyaránt. A gyermekek kıv́ánsá-
gát is felderıt́ ettük, melyet egy kék papıŕra ıŕva elhelyeztünk csoportjaink faliújságán, hogy a kedves szülők is 
megismerjék ezeket. Köszönjük szépen Gyuris János segıt́őkészségét, aki videók és fényképek formájában 
megörökıt́ette ezt a napot.	 	 	 	 	 	 	 	 				Tóth	Leila	óvodapedagógus

Kékbe	öltözött	az	óvoda	a	Gyermekjogok	világnapján

Az őszi időszakban sokat szoktunk beszélgetni a tűzről, an-
nak használatáról, veszélyeiről, megelőzéséről, ezért ehhez a 
témakörhöz kapcsolódóan 2019.11.21-én ellátogattunk a ru-
zsai Katasztrófavédelmi O� rsre, ahol nagy szeretettel fogadtak 
bennünket. Betekintést nyerhettünk a tűzoltók munkájába, 
a tűzoltóautó felszereltségébe. Elmesélték, hogyan zajlik a 
tűzoltás menete, hova érkezik be a segélyhıv́ás. A gyerekek 
nagy örömére felpróbálhatták a tűzoltó sisakot, kipróbál-
hatták az eszközöket és az autóba is beszállhattak. A gyere-
keknek hatalmas élmény volt ilyen közelről látni egy tűzol-
tóautót. Az izgalommal készıt́ett rajzok és az elszavalt versek 
mellett ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy fogadott 
bennünket a ruzsai őrs.     Jakab	Anita	óvodapedagógus

Apraja-falva	lakói	a	ruzsai	Katasztrófavédelmi	Őrsön

November 29-én a Katica és Napsugár csoport a Szegedi Nemzeti Szıń-
házba látogatott. Az esős időjárás sem szegte kedvünket, hogy buszra 
szálljunk és egy kis séta után izgatottan foglaljunk helyet a csodaszép 
szıńházban. A Hamupipőkét néztük meg, amit Juronics Tamás vitt szıń-
re. Varázslatos dıśzletek között a táncosok egy grandiózus mesebalet-
tet adtak elő. A történet jól érthető volt, annak ellenére, hogy egy szó 
sem hangzott el a szıńpadon, amit többen is csodálkozva fogadtak. A 
mese végén természetesen a jó győzedelmeskedett és Hamupipőke 
szıńes, álomszerű ruhája mindenkit elbűvölt. Vastaps kıśéretében bú-
csúztak el a szıńészek, mi pedig élményekkel gazdagon indultunk visz-
sza az óvodába.   											Mészárosné	Gyuris	Zsuzsanna	óvodapedagógus

Hamupipőke	világában	az	ovisok
Intézményünk 50.000 forint értékű 
Fair Play Trade vásárlási utalványt 
nyert a Koronás CukorOvi pályázaton. 
Több mint 3000 cukor papıŕ került be-
küldésre Vass Karolina óvodatitkár jó-
voltából, aki lelkiismeretesen gyűjtötte 
és vagdosta ki a csomagolások előol-
dalán található logókat. A nyeremény-
ből játékokat vásárolunk intézményünk 
részére. Köszönjük mindenkinek a tá-
mogatást! 									Lázárné	Borbola	Márta

Koronás	pályázat

Bordányi Napló | 7           



Diákolimpiai	futsal	sikereket	értek	el	focistáink
2019. november 21-én a bordányi A� dám Jenő A� ltalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csapata Diák-
olimpia futsal körzeti döntőjében 1. és 2. 
helyezett lett Domaszéken, egymás kö-
zötti döntőt követően. 2019. december 
5-én, Szegeden tartották a Diakolimpia 
futsal megyei elődöntőjét, amelyen a 4. 
korcsoport győztese iskolánk csapata 
lett. Folytatás jövő héten, december 11-én 
a megyei döntőben Makón. (3 nyert mér-
kőzés, 10:2-es gólarány)!
Gratulálok a csapat tagjainak!
						Retek	Flórián	és	Kiss	Csaba	testnevelők

	„Ha	olyan	foglalkozást	választasz,	amit	szeretsz,	akkor	egy	napot	sem	kell	dolgoznod	életed	során.”	- 
Konfuciusz	kínai	�ilozófus
A 8. osztályos tanulóknak az életük egyik meghatározó döntése, hogy melyik középiskolába folytassák tanul-
mányaikat. A választás nem könnyű. A jó irány egy folyamat eredménye. Fontos a szakmák, lehetőségek is-
merete. Ebben igyekszünk segıt́eni immár 3. éve ezzel a nappal is. November 12-én iskolánk tanulói különbö-
ző szakmákkal, foglalkozásokkal ismerkedtek meg. 
Az alsós osztályosokhoz az iskola védőnői Balláné Ador-
ján Judit és Lajkóné Lovai E�va látogattak el, ezúttal a hi-
vatásukról beszélgettek a gyerekekkel.
Az Ambrózy Mézlovagrend vezetője, Kovács Attila mé-
hész és munkatársa Dr. Gábor Erika kutató biológus 
érdekes előadásától sok információval, érdekességgel 
és ajándék mézmintával lettek gazdagabbak a diákok.
A felsősök pályaorientációs szakemberek által irányı-́
tott foglalkozásokon vehettek részt. Rácz Gyula pékmű-
helyében betekintést nyerhettek a pékek fáradtságos 
munkájába, megkóstolhatták az igazi frissen sült kenye-
ret és kakaós csigát. Fotó: Vas Nimród
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Az 5.a és 5.b osztályosok a Faluházban töltötték a délelőttöt. Először Börcsök Roland tartott részletes tájé-
koztatást arról, hogy milyen rendezvények, ünnepségek, hivatalos programok vannak a Faluházban. Közben 
a gyerekeket is bevonta az előadásba, akik ügyesen válaszoltak a kérdéseire. Látogatást tettek a községi könyv-
tárba is, ahol lehetőség volt új tagok beiratkozására. A gyerekekek az emeleti részt élvezték a legjobban, 
mivel többen már rendszeresen járnak ide délutánonként. Gyuris János bemutatta a Média-táborosok által 
készıt́ett �ilmet, ami nagyon tetszett a gyerekeknek.
A 7. és 8. osztályosoknak lehetőségük volt ellátogatni a Polgármesteri Hivatalba, ahol Tanács Gábor polgár-
mester úr és Fodor A� kos jegyző úr vezette körbe a gyerekeket az intézmény egyes irodáiban. Megtudhatták a 
tanulók, hogy általában hogyan is telnek egy polgármester hétköznapjai, milyen feladatokat kell elvégeznie. 
Sokan éltek a lehetőséggel a gyerekek közül, hogy beleüljenek, s kipróbálják a vezetői széket. A jegyző meg-
mutatta továbbá a hivatal közelmúltban megépült új helyiségeit és elmondta azok funkcióit, továbbá megvá-
laszolta a kérdéseket, amelyek a gyerekekben a látottak alapján felmerültek a hivatali munkával kapcsolatosan.
A Foliaplast dolgozói is nagy szeretettel fogadták az iskolásokat. Ebben az évben lehetőségünk nyıĺt arra, 
hogy meglátogassuk községünk fóliagyártó üzemét, ahol Horváth Adrián vezette körbe a gyermekcsoporto-
kat. Megismerkedhettünk azokkal a gyártósorokkal, amelyeken elkészülnek a különféle műanyag-, illetve 
fóliatermékek, mint például zöldséges és sütőipari tasakok, fedőfóliák, sátorfóliák, raschel hálók, kábeljelző 
szalagok, stb. A gyár egyes részlegeiben láthattuk például hogyan készülnek el a különböző fóliák az apró mű-
anyag granulátumok sokaságából, milyen gép vágja méretre az egyes termékeket, vagy éppen hogyan feste-
nek mintákat, feliratokat a kisebb és nagyobb fóliákra.
17 órától a Faluházban 17 középiskola képviselője tartott tájékoztatást iskolájukról a bordányi, illetve kör-
nyező települések 6., 7., 8. osztályosainak és szüleiknek. Ezúton is köszönjük minden magánszemélynek, in-
tézménynek a segıt́ő támogatást!     				Balogh	Ferencné,	Fodorné	Kálmán	Szilvia	és	Kissné	Tóth	Andrea

Helyi	munkalehetőségekkel	ismerkedtek	a	diákok



A	Faluház	ünnepi	nyitva	tartása
Kedves Látogatóink! Intézményünk 2019. december 19. csütörtökig a szokásos rend szerint várja látogatóit, 
olvasóit. 2019. december 20-án pénteken intézményünk 8.00-12.00 óra között tart nyitva. 2019. december 
21. (szombat) és 2020. január 1. (szerda) között pedig a Faluház és Könyvtár, valamint a konditerem ZA� RVA 
tart. 2020. január 2-től a megszokott nyitvatartás szerint várjuk látogatóinkat, amely a következők szerint 
alakul: Hétfő: ZA� RVA, Kedd: 14:00-19:30, Szerda: 08:00-19:30, Csütörtök: 14:00-19:30, Péntek: 08:00-
20:00, Szombat: 14:00-19:30. Mindenkinek Kellemes U� nnepeket kıv́ánnak az intézmény dolgozói.

Pályaorientációs	verseny	a	Krúdyban
November 19-én, egy szép őszi napos délutánon, a Szegedi Szakképzési Centrum 
Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziumában és 
Szakközépiskolájában a Szakmák világa cıḿű játékos vetélkedőn vettünk részt. 10 
fő képviselte iskolánkat. Mi, öten a 6. osztályból kreatıv́ feladatokat oldottunk meg. 
Nagyon jól összedolgoztunk. Külön öröm volt, hogy a sokszıńű versenyszámokon 
belül különböző szakmákat is kipróbálhattunk: pincér, cukrász és koktélt is mixel-
hettünk. Eredményesen teljesıt́ ettünk: 3. helyezést értünk el (csapattagok: Bálint 
Kálmán, Czombos Lara, Fülöp-Tanács Fanni, Kádár-Németh Marcell, Tari Lenke 6. o.). 
A verseny 13 órakor kezdődött. A csapatok elfoglalták helyüket a vetélkedőre kije-
lölt termekben. A mi csapatunk a konyhába ment be, ahol először a pizzatésztát csináltuk meg. Amıǵ a tészta 
kelt, addig a szószt készıt́ettük el. Voltak segıt́őink, akik mondták, hogy mit csináljunk, de az ıźesıt́ést ránk 
bıźták. Miután megkelt a tészta kinyújtottuk, majd ráöntöttük a szószt. A pizzatészta szélébe sajtot tettünk és 
a feltétet is ráraktuk, amely sonka, szalámi, hagyma, gomba és sajt volt. A feladatokat felosztottuk egymás 
között, ıǵy mindenki kivette a részét a munkában. Nagyon jól éreztük magunkat. A maximumot nyújtottuk és 
nagyon �inom pizzát sikerült sütnünk. Harmadik helyezést értünk el. Szoros volt a verseny, mert a csapatok 
eredményei között csak egy-egy pont eltérés volt.	 	 	 	 Béres	 Dorina,	 Juhász	 Andrea,	 Sárközi	
Szimonetta,	Szabó	Noémi,	Vincze	Janina	Sára	7.	b

 I.
A csend hıŕét súgja a szél:
eloldalog, itt hagy a  nyár.
Agg kebléből rőt vére hull,
húsába tép az őszmadár.

II.
Az őszi Nap  fénye csábıt́,
mint  egy kacér, tüzes  asszony;
(mosolyog ő, úgy simogat)
hogy utána megfagyasszon.

III.
Tarka fákon szürke ősz csüng,
(gólya, fecske már messze jár,)
dér-borosta hűl arcára,
virágot bont a kékszakáll.

IV.
Csüggedt kerten a fagy fut szét,
magasból jön, s itt lenn időz,
bágyadt sugár hűs szálain
leng magában a cifra ősz.

V.
Jámbor álom  fut szemére,
ködpaplana alatt  pihen;
Egy gondolat nyomja lelkem:
visszatér még a nyár?... Igen?

Bordány,	2019.	szeptember	18.

Zádori-Molnár A� goston
Őszi	nap
(öt	szilánk)
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Egyházközségünk
karácsonyi	programjai
A Karácsonyt megelőző hetekben szeretnénk 
elcsendesedni, egy kicsit jobban oda�igyelni a 
lelkünkre, s a Jóisten szavára. Ig� y készülünk 
az egyik legszebb ünnepünkre, Urunk szü-
letésére, Karácsonyra.
Az alábbiakban összegyűjtöttük Egyház-
községünk programjait, melyekkel segıt́e-
ni szeretnénk, hogy méltón készülhessünk 
Jézus megtestesülésének ünnepére. Szere-
tettel hıv́unk és várunk mindenkit!
Advent	 I.,	 II.,	 III.	 és	 IV.	 vasárnapja – 
december 1; 8; 15; 22. – 9.30 
Rorate	szentmisék - december 5; 12; 19. 
csütörtök, 6.30 
Szállást	keres	a	Szent	Család	ima	kilen-
ced: december 15-23.
December 15-én, vasárnap 16.00-kor a 
templomban közös imádkozással kezdő-
dik, majd december 23-án 16.00-kor szin-
tén templomi közös imával zárul a kilen-
ced. 
Karácsony

Lelkigyakorlat
A karácsonyi lelkigyakorlat december 14-
én és 15-én a szentmisék keretében lesz. A 
lelkigyakorlatot vezeti: Msgr. Ondavai 
Tibor pápai prelátus, mezőtúri esperes-
plébános. A szentmisék előtt gyónási le-
hetőség.
Adventi	hangverseny
December 19-én, csütörtökön 17.00-i kez-
dettel művészeti iskolánk tanulóinak és 
tanárainak hangversenye lesz a templom-
ban.
Szenteste
December 24. kedd
21.00 Ma született a Megváltó - karácso-
nyi zenés áhıt́at
21.30 „E� jféli” szentmise
Urunk	születése (parancsolt ünnep)
December 25. szerda – 9.30 U� nnepi 
szentmise
Az ünnepi nagymise, régi nevén "aranyas 
mise" az éjfél titok-teljes liturgiája után ma-
gasztos dıśzszel és hangos vigadozással 
ünnepli az isteni Fény teljes ragyogását. A 
Gyermekben most már az U� dvözıt́őt szem-
léljük, aki beteljesı́tette a nemzetek ősi 
vágyát, s megkezdi történelmi küldetését.
Szent	István	első	vértanú	ünnepe
December 26. csütörtök – 9.30 U� nnepi 
szentmise
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Szent István már az újszülött Egyházban a keresztény megbocsá-
tás példája, a vértanú lelkület nevelője, a hittérıt́őknek és a pap-
ságra készülőknek pártfogója.
,,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. – vasárnap – 9.30
Szűz Mária az édesanyák, Szent József a családapák, Jézus pedig 
a gyermekek példaképe. E napon az Egyház szeretettel szemléli 
a Szent Család tagjait, s a családokat oltalmukba ajánlja. A szent-
mise keretében kerül sor a jelenlévő családok megáldására.
Mivel e vasárnap a polgári év utolsó napja, a Te Deum eléneklé-
sével hálát adunk az elmúlt esztendő minden ajándékáért.
Év	végi	hálaadás
December 31. kedd – 15.00
Szűz	Mária	Isten-anyasága (parancsolt ünnep)
Január 1. kedd – 9.30 – U� nnepi szentmise
E napon felidézzük a karácsonyi ünnep fényét és örömét, egy-
ben tisztelettel emlékezünk meg az istenszülő Máriáról. E nap-
pal ér véget karácsony nyolcada.
Vízkereszt	–	Urunk	megjelenése		(parancsolt	ünnep)
Január 6. hétfő – 17.00 U� nnepi 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.”

Kedves	bordányi	lakosok!
Egy már hagyománynak mondható szép kezdeményezést kezd-
tünk el öt évvel ezelőtt, amikor is elhatároztuk, hogy a farsangi 
időben megajándékozzuk magunkat egy jó hangulatú estével, a 
katolikus bállal. Az idei, jubileumi rendezvényünkre szeretettel 
invitálom nemcsak egyházközségünk hıv́eit, hanem mindazo-
kat, akik szıv́esen eltöltenék egy kellemes estét egy jó cél érde-
kében. Minden évben templomunk szépıt́ésére fordıt́ottuk az 
adományokat. I�gy lesz ez a jövő esztendőben is, amikor orgo-
nánk bővıt́ésére és felújıt́ására gyűjtünk. Kérem, hogy részvé-
telükkel és adományaikkal legyenek segıt́ségünkre, és közben 
ne felejtkezzenek meg arról, hogy időt és alkalmat engedjenek 
saját maguknak is a pihenésre és a kikapcsolódásra. Szeretettel 
köszöntöm mindannyiukat és kıv́ánok nagyon szép és áldott 
karácsonyi ünnepet!              Dr.	Janes	Zoltán
Az V. Bordányi Jótékonysági Katolikus Bál január 18-án, a Sport-
csarnokban kerül megrendezésre. Belépőjegyek a Faluházban 
és a Vadgesztenye E� tteremben 5000 Ft/fő áron vásárolhatóak 
meg 2020. január 10-ig, majd 6500 Ft-os áron január 16-ig. 
Támogatójegyek vásárlására is lehetőség van a belépőjegyeket 
árusıt́ó helyeken. A háromfogásos vacsorát a Vadgesztenye E� tte-
rem biztosıt́ja, a zenét Busa Szaby és a Ráadás Zenekar szolgál-
tatja. Tombola felajánlásokat a szentmisék után a sekrestyében 
fogadjuk.

V.	Bordányi	Katolikus	Bál



Szelıd́  lélek fut a 
pocsolyákban, 
Meg-megbotlik, lepihen 
a sárban, 
Felkel, megy tovább 
rendületlenül, 
O�  nem néz maga elé 
tehetetlenül. 

Bátor lélek kiáltás 
zajában 
U� jra fut, 
szavak a szájban, 
Mégsem mondja ki, 
hova siet, 
Ismét elesik, megint 
megijed. 

Megragadják. Az erős 
szıv́ gyenge, 
Könnyen sebezné az 
életlen penge. 
Láthatatlan, s mégis 
ragyogó szemeket 
Figyel az égen, sorolja 
a neveket. 

Lenéz kezére, egyre 
pirosabb, 
Nem olyan, mint 
tegnap, sokkal 
koszosabb, 
Vércsepp gördül ujján, 
a pengére fogja, 
E� lete utolsó imáit 
mormolja.

 -hitte ő. Fájdalmat 
észlel, 
Ahogy egyre jobban 
szorıt́  a kezével, 
S ahogy könnycseppje 
szalad arcán, 
Vörös szirmok 
pihennek le ajkán. 

Zöld tövis sebzi az 
ártatlan lelket, 
Ezeregy szál rózsa 
borıt́ja a rendet, 
A szorıt́ ás elhal, 
lerogyott a földre, 
Rózsalélek hullott a 
poros kőre.

Lajkó	Bianka

Rózsalélek
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November	és	december	havi
demográfia

Születés

Kata (Veres Gábor és Gyuris Alexandra)

Házasságkötés

Rácz János és Kis Janina; Kiss József és Elek Tímea

„Öregedjünk	meg	együtt,
A	sors	bármit	is	rendel.
Így	állunk	elébe	mi,	Ketten,
egy	szerelemmel.”

„Hosszú	csőrű	gólyamadár
cipelt	egy	kis	csomagot.
A	mai	napon	megérkezett,
s	Téged	nekünk	itt	hagyott.”

Halálozás
„A	búcsúszó,	mit	nem
mondtál	ki,	elmaradt.
Elmentél,	de	szívünkben
örökké	velünk	maradsz.”

Péter Béla (1927.)

Templomunk Boldog Jolánta Scholájának két énekese: Sár-
közi Szimonetta és Szabó Noémi november 13-án, Szente-
sen a X. Egyházi Népénekversenyen páros éneklés kategó-
riájában a felsős korosztályban I. helyezést értek el. A meg-
mérettetésre az ország különböző pontjairól érkezett 
több, mint száz résztvevő, akik a katolikus és a református 
egyház énekeskönyveiből énekelték a kötelező és a szaba-
don választott énekeiket. Felemelő élményt jelentett szá-
munkra, hogy e két egyház többévszázados énekei a �iata-
lok tolmácsolásában hangozhattak el.
Sok szeretettel gratulálunk Lajkó Biankának, aki a Katoli-
kus Kulturális Hetek programsorozat keretében meghirde-
tett vers- és novellaıŕ ó pályázaton versével első helyezést 
ért el! A dıj́at Udvardy György veszprémi érsektől, az MKPK 
alelnökétől és Ternyák Csaba egri érsektől és az MKPK Ok-
tatási Bizottságának elnökétől vehette át a Nemzeti Szıń -
házban.

Remekelt	a	Schola	három	tagja



 Bordányi  JótékonyságiV  Katolikus Bál ·

Zene: Ráadás Zenekar

MEGLEPETÉSMŰSOR
Vacsora: Háromfogásos menü

(a bál félbatyus)

a Bordányi Sportcsarnokban

2020. január 18.
(szombaton 19 órától)

Az összegyűlt adományokból templomunk 
orgonájának felújítását és bővítését 

finanszírozzuk.

Belépőjegy:
január 10-ig 5.000 Ft/fő

(január 11-16. 6.500 Ft)

Tombola felajánlásokat a 
szentmisék után a 

sekrestyében fogadjuk.

Cseh Zoltán nyugalmazott plébános, püspöki tanácsos, Bordány és Zákányszék dıśzpolgára életének 81., pap-
ságának 57. évében november 26-án visszaadta lelkét Teremtő-
jének. Végső nyugalomra a zákányszéki temetőben helyezték el 
december 7-én.
Zoltán atya Makón született 1939. január 11-én. Teológiai tanul-
mányait Szegeden végezte 1958-tól 1963-ig. Szegeden szentelték 
pappá 1963. június 16-án. Káplánként szolgált Kunágotán, A� sott-
halmon, Kisteleken, Mezőkovácsházán, Békéscsabán, Domaszéken 
és Kisteleken. Plébánosként O� ttömösön, majd Zákányszéken 1987-
től, majd 1996-tól Bordányban is 2014-ig, nyugállományba vonu-
lásáig.
A közel 20 év alatt végzett lelkiismeretes munkája hozzájárult 
Egyházközségünk fejlődéséhez. Bordányi szolgálata alatt meg-
valósult a toronyóra felújıt́ása, a templom belső festése, a Plébá-
nia tetőszerkezetének cseréje, a főoltár és az orgona felújıt́ása, 
helyi védettséget kapott a templom kerıt́ése.
Egy interjúban arra a kérdésre, hogy mi kell a papi élethez, a 
következő választ adta: „Jóság	 szükséges.	 Szüntelenül	 szeretni	
kell	 másokat,	 önzetlenséget	 sugározni,	 és	 követni	 az	 örök	
eszményképet,	Krisztust.”  -  I�gy élte életét, járta rendületlenül a 
hit, a jóság és a szeretet útját.
Köszönjük mindazoknak akik megemlékeztek egykori plébáno-
sunkról, többek között testvértelepülésünkről Fazekas Csabának, a dettai énekkar vezetőjének és Georghe 
Katonának, az RMDSZ dettai elnökének, akik szombaton a dettai magyarok nevében megemlékeztek Cseh 
Zoltán atyáról. A testvérvárosunk által küldött koszorút elhelyeztük a sıŕján.
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In	memoriam	Cseh	Zoltán	plébános	



PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

 06-30/924-3293
Telefonos elérhetőség:

Sárgazsák	elszállításának	időpontjai:
január	7.;	január	21.

Zöldhulladék	elszállításának	időpontjai:
január	14.

Áldott,	 békés	 karácsonyi	
ünnepeket	 és	 sikerekben	
gazdag	boldog	új	évet	kíván	
településünk	falugazdásza.
A	2020-as	év	első	ügyfélfoga-
dási	napja	január	2-án	lesz.
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Hétfő

Csütörtök Péntek

3°C
-4°C

4°C
-4°C

2°C
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IDŐJÓS
A	Bordányi	Napló
jövő	heti	időjárás

előrejelzése

Elvétve	zápor

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).  
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A	biip-be	is	beköszöntött	a	karácsonyi	hangulat
Az adventi hétvégékkel egyidőben az i�júsági önkormányzat is előszedte a padlásról a karácsonyi dekorá-
cióját, ıǵy a biip-be érkező vendégek nálunk is közelebbinek érezhetik az adventet és a karácsonyt. December 
8-án került új helyre a karácsonyfa, köszönhetően az idei év elején végzett nagy átalakıt́ásnak.
A Gyifö tavaly csatlakozott először az önkormányzat telepü-
lés méretű adventi naptárához. A program lényege, hogy de-
cember 1-től minden nap karácsonyig egy-egy ablakdıśzt he-
lyeznek ki a lakók, amelyek együtt egy adventi kalendáriu-
mot formálnak meg. A �iatalok a december 8-át választották 
az ablakdıśz kihelyezésére, ami az idei év második adventi 
vasárnapjára esett.
De nem csak az év végi ünnepre készülnek a �iatalok, ugyanis 
két hónappal ezelőtt a portugál partnerünk meghıv́ására 5 
helyi �iatal részt vesz december 11. és december 20. között 
Portugáliában, Monção városában egy i�júsági csereprogramon. 
A 10 napos cserén 8 ország 40 �iatalja vesz részt. A részvevők  
főként vidéki környezetből érkeznek majd, akik feltárnak különböző problémákat: Milyen igényeik vannak a mai 
�iataloknak, hogyan lehet őket helyben tartani, helyük a közösségben, munkalehetőségeik, földrajzi és gazdasági 
problémáik, milyen kihıv́ásokkal kell szembenézniük és ezekre re�lektálva közösen próbálnak megoldásokat 
találni. A csere alatt a �iataloknak lehetőségük lesz bemutatni Magyarországot és a helyi életet. A szervezők re-
mélik, hogy a csere után a hazaérkező �iatalok aktıv́abb részvevői lesznek a közösségeiknek és adoptálni tudják 
helyi szinten a 10 nap alatt megszerzett tudást. E� rdemes lesz �igyelni a Biip Instagram (@biip_bordany) és 
Facebook oldalát, ugyanis ott fognak jelentkezni a �iatalok a legfrissebb tartalmakkal a csereprogramról.

Fotó: Papp Gréta

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

Rúzsa	Magdi	koncert	június	5-én	Bordányban!
Jegyek	december	24-ig	kedvezményesen	2.999	Ft-os	áron	vásárolhatóak

Közelednek az ünnepek, las-
san itt az év vége, így ebből az 
alkalomból is szeretnénk ben-
neteket egy újabb remek hír-
rel megajándékozni! Sportkö-
rünk a tavaszi szezon végén 
egy nagy koncert szervezésé-
vel szeretné zárni a 2019/20-
as szezont a Bordányi Focipá-
lyán! 2020. június 5-én, pénte-
ken 21.00 órától Rúzsa Magdi 
fog egy másfél órás élő kon-
certet adni településünkön, 
ahol az énekesnő fellépése 
mellett további meglepetések 
is várják majd a Homokhátság 
Szívébe érkező közönséget. A 
jegyértékesítés hamarosan in-
dul, az eseményre a www.jegy 
.hu oldalon, illetve személye-
sen a Jegy.hu partner irodák-
ban is lehet majd belépőt vál-
tani.
Early Bird program keretében 
a	 leggyorsabb	 jegyvásárlók	
2019.	 december	 24-ig	 a	
4.499	 Ft-os	 jegyár	 helyett	
csupán	2.999	Ft-os	kedvez-
ményes	áron	juthatnak	hoz-
zá	a	belépőkhöz, ami remek 
karácsonyi ajándék lehet a csa-

ládtagoknak, barátoknak és a 
közeli ismerősöknek egyaránt!

Fotó: Gyuris Sándor
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