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ELKÉSZÜLT A TELEPÜLÉSI KÉPESLAP, 68 EMBER VETT RÉSZT A FOTÓZÁSON

Tartalom

3073 éves közös pillanatot sikerült megörökíteni

Biztonságos ünnepek
Bordányban sok szép példája van a településre régóta jellemző összefogásnak. Elég ha csak a
***
bordányi családok, civil szervezetek vagy az intézmények által szervezett programokra, renMadárinfluenza
dezvényekre gondolunk, vagy olyan újszerű ötletekre, amely a közösség összekovácsolására,
megfigyelési körzet
erősítésére alkalmasak. Egy ilyen új kezdeményezés volt az elmúlt időszakban egy többezer
***
éves települési képeslap elkészítése is. Minden évből egy-egy embert vártak a fotózásra, hogy
Lezajlott
a
GYIFÖ
utolsó
egy pillanatban megörökítésre kerülhessen a legifjabb bordányi kisbaba és a jelenleg legidőtestületi ülése
sebb helyi ember is. Szerencsére sikerült ezt az örök emléket közösen megvalósítani, hiszen
***
hatvannyolc ember csatlakozott a felhíváshoz, így az életkorukat összeadva egy több, mint háUtazó planetárium
romezer éves képet sikerült elkészíteni. A legkisebb, két hónapos Szabó Ádám és a fényképen
Zsombón
legidősebb 94 éves Hegedűs Istvánné is egy közös pillanatban szerepelt. Ebből a települési
***
emlékből már el is készült egy képeslap, melyet a keddi napon mutattak be a Faluházban, és
Adventi készülődés az
amit már bárki meg is vásárolhat 50 Ft-os önköltségi áron az intézményben, Bordány Kártya
óvodában
tulajdonosoknak további kedvezmény jár, így ők 40 Ft/db áron vásárolhatnak a képeslapból.
***
Természetesen az Adventi Hétvégén is hozzálehet majd jutni ehhez az emlékhez, így még az
Könyvtári felolvasóest
ünnepek előtt lehet egy-egy rokonnak, ismerősnek ilyen módon is üzenetet eljuttatni.
***
„Minden résztvevőnek és segítőnek ezúton is szeretném megköszönni, hogy részt vettek a kezŐstermelői
igazolványok
deményezésben, bízunk benne, hogy időközönként megismételve ezt az alkalmat sikerül egymegújítása
egy újabb települési emléket létrehozni. Azt gondoljuk, hogy ezek a közös alkalmak azok, ame***
lyek közelebb hozzák egymáshoz az embereket, hiszen a hétköznapokban is nagyon fontos,
Egyházi gondolatok
hogy figyeljünk egymásra, hiszen így talán közösen könnyebben tudunk egyről, a kettőre jutni.
***
Kedden is elmondtam, hogy ez a fotó most már egy olyan bordányi emlék lesz, amire mindig
2017-es bordányi asztali
emlékezni fogunk. Mindannyian tudjuk, hogy időközönként milyen jó fellapozni egy családi
naptár
albumot, jó visszanézni, felidézni egy-egy korábbi emléket, hiszen ha csak néhány pillanatra
***
is, de eszünkbe juttatja azt az érzést, amit akkor átéltünk. Remélem, hogy a közelgő ünnepek
Újévi koncert a Bordányi
alkalmával mindenki el tudja majd készíteni családja, ismerősei körében azt a kis képet, amit
Faluházban
örökre megőriz magának.“ - mondta el Kiss-Patik Péter, alpolgármester.
***
A település minden lakójának ezzel a fotóval kívánunk Áldott Karácsonyt, Békés, Boldog,
Eredményekben Gazdag Új Évet!

Békés, Boldog Karácsonyt
és Egészségben, Sikerekben Gazdag Új Évet Kívánunk!

Hulladékfajták
csoportosítása
***

Mikulás kupa
Debrecenben
***

Családi nap a Nyugdíjas
Klubban
***

Szemétszállítási
szerződés szüneteltetése

Programok
Újévi koncert
Január 7.
Faluház
***

Magyar Kultúra Napja
Január 20.
Általános Iskola
***

A legkisebb két hónapos és a legidősebb 94 éves bordányi egy közös fotón

II. Jótékonysági
Katolikus Bál
Január 21.
Sportcsarnok
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RENDŐRSÉG FELHÍVÁSA AZ ÜNNEPI IDŐSZAKRA

Biztonságos ünnepek
A karácsonyra való készülődés biztonsága, és az áldozattá
válás elkerülése érdekében szeretnénk felhívni a figyelmet az
ünnepi időszakban előforduló főbb bűncselekményekre, és
azok megelőzésének lehetőségeire.
1. A sokak által látogatott áruházakban, piacokon, karácsonyi
vásárokban, illetve a zsúfolt tömegközlekedési eszközökön főként alkalmi és zseblopások előfordulására lehet számítani.
– Ezeken a helyszíneken az emberek általában nem figyelnek
fel rá, nem gondolják szándékosnak, ha valaki hozzájuk ér, nekik ütközik, esetleg meglöki őket, ráadásul a tömegben a tolvajok is gyorsabban el tudnak tűnni. A zsebtolvajok másik
módszere, hogy valamilyen indokkal megszólítják a kiszemelt áldozatot (információkérés, rosszullét színlelése, régi ismerősként való fellépés stb.), elterelve annak figyelmét. A
célszemély kiválasztásánál szempont lehet az is, hogy az illető
figyelmét leköti valami, például nézelődik, válogat az áruk
között…
Felkeltheti a tolvajok figyelmét a földre letett csomag, a külső
kabátzsebben, nadrág farzsebében, nyitott kosárban, szatyorban látható módon elhelyezett tárca, az egyszerűen kinyitható, kicipzározható táska, hátizsák. Értéktárgyaink, irataink
megfelelő elhelyezése mellett azzal is megnehezíthetjük a tolvajok dolgát, ha a nálunk lévő táskát biztonságos módon, a test
előtt vagy a hónalj alá szorítva viseljük.
ATM-ből történő készpénzfelvételkor ügyelni kell rá, hogy
mások ne figyelhessék meg PIN-kódunkat (ha valaki nem tudja megjegyezni a bankkártya PIN-kódját, az a felírt számot
mindenképpen a kártyától elkülönítve tárolja). A bankkártyát,
a felvett készpénzt, esetlegesen a tranzakcióról készült bizonylatot minél hamarabb tegyük el biztonságos helyre.
– Az alkalmi lopások megelőzése érdekében a kabátot, táskát, pénztárcát soha ne hagyjuk őrizetlenül (ne maradjon felügyelet nélkül a bevásárlókocsiban vagy a pulton sem). Ha lehetőség van rá, válasszuk az értékmegőrzőt, ami több áruházban ingyenesen is igénybe vehető. Tömegközlekedési eszközökön előfordulhat, hogy az elbóbiskoló utas felébredve már
csak hűlt helyét találja a zsebében lévő telefonnak, pénztárcának, a maga mellé vagy a kalaptartóra tett táskájának, felakasztott kabátjának, tehát erre is figyelni kell.
– A gépjárműfeltörések elkerülése szempontjából fontos,
hogy az őrizetlenül hagyott autóban - főleg látható helyen - ne
maradjon semmilyen csomag. A megvásárolt árut még becsomagolt állapotban sem ajánlatos a parkolóban álló jármű utasterében hagyni, mert a tapasztalatok szerint bármilyen tárgy,
akár egy üresen ott hagyott szatyor, doboz is felkeltheti a tolvajok érdeklődését. Ha már bepakoltunk a kocsiba, lehetőleg
ne menjünk vissza az üzletbe, adott esetben egy felnőtt családtag maradjon az autónál.
Ha az autóból való kiszálláskor valaki odalép hozzánk és kérdez vagy kér valamit, először zárjuk be a gépjárművet, mert
amíg mi az adott illetővel beszélünk, esetleg egy másik személy észrevétlenül kiemelheti a kocsiban lévő táskát vagy
egyéb tárgyakat.
2. Az ünnepi időszakban megszaporodhat a csalások, trükkös lopások száma is. Az elkövetők leggyakrabban adománygyűjtésre, ajándék vagy valamely családtag által megrendelt
csomag kézbesítésére hivatkozva kérnek pénzt a kiszemelt,
főleg idős személyektől, illetve ilyen ürüggyel jutnak be az in2 gatlanba, ahol a sértett figyelmét elterelve kikutatják a
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készpénzt, értékeket. Ennek megelőzésére lehetőleg ne engedjünk be idegent a lakásba, és csak akkor fizessünk a kézbesített áruért, ha meggyőződtünk róla, hogy azt valóban környezetünkből rendelte meg valaki. Egyéb esetben - például telefonon - próbáljuk leellenőrizni, hogy a látogató valóban onnan és olyan céllal jött -e, mint mondja.
Házalóktól lehetőség szerint ne vásároljunk, mert nem biztos,
hogy azt az árut kapjuk, amit szeretnénk, ráadásul garancia
sem jár az ilyen termékekhez.
3. Mivel az ünnepeket sokan nem otthon töltik, az ingatlan
védelme érdekében a mechanikus illetve elektronikus vagyonvédelmi eszközök alkalmazása mellett meg lehet kérni
egy rokont, közelben lakó barátot vagy megbízható szomszédot, hogy ürítse ki rendszeresen a postaládát, esetleg engedje
fel illetve le a redőnyöket, azt a látszatot keltve, hogy a lakás
nem üres. Ebben egyébként segítségünkre lehet néhány viszonylag egyszerű technikai eszköz, például egy időkapcsoló
(használatával időzítetten ki- és bekapcsolhatók a kiválasztott
elektromos készülékek) vagy TV-szimulátor is.
Emellett rendkívül sokféle - például SIM kártyával működtethető, akár CO-érzékelő vagy tűzjelző készülékkel is összeköthető, veszélyhelyzetben üzenetet küldő vagy a tulajdonost felhívó - riasztó segítheti az otthon biztonságának védelmét.
Ezekkel kapcsolatban érdemes az interneten tájékozódni, illetve kikérni a biztonságtechnikával foglalkozó szakemberek
véleményét.
Amennyiben bármilyen jogsértést tapasztalnak, hívják a 112es segélyhívó számot!
VÉDŐKÖRZETET IS ELRENDELT A FŐOSZTÁLY

Madárinfluenza megfigyelési körzet
A Csongrád Megyei Kormány-hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya magas patogenitású madárinfluenza megállapítása miatt Bordány teljes közigazgatási területére megfigyelési körzetet, valamint Bordány
település nyugati területére, valamint észak-nyugati közigazgatási területére védőkörzetet rendelt el. A határozatok
teljes terjedelmében és a betartandó szabályok elolvashatók a
www.bordany.hu honlapon.
DECEMBER 16-ÁN VÁLASZTANAK A FIATALOK

Megtartották a GYIFÖ utolsó ülését
Megtartotta soron következő, és immár utolsó testületi ülését
a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2012. decemberében megválasztott képviselő-testülete. Mint ismeretes Bordányban december 16-án tartanak ifjúsági önkormányzati választásokat, így ez a testület ebben az összetételben
most ülésezett utoljára.
A testületi ülés vendége volt Tanács Gábor, Bordány nagyközség polgármestere, aki első felszólalóként még a napirendek
előtt köszönte meg az ifjúsági polgármester és a képviselők
munkáját. Kiemelte, hogy nagyon hálás a fiatal képviselő-testület munkájáért, nagyra értékeli a korosztályért folytatott
mindennapi küzdelmüket, azt a számos ötletet, újító szándékú, vagy éppen a hagyományokat követő sok programot, amelyek a GYIFÖ-nek hála évről-évre színesítették az itt élő fiatalok hétköznapjait.
Mind az ifjúsági polgármesternek, mind a képviselőknek
egy-egy emléklapot, településünk védőszentjéről elnevezett
pezsgőt, valamint karórát nyújtott át. Felhívta az ifjú képviselő-testület figyelmét, hogy noha mandátumuk lejár, de az ak-
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tív szerepük, az ő idejük még csak most kezdődik. Tanács Gábor kiemelte: az elmúlt
években megszerzett tapasztalatot és tudást
az elkövetkező időszakban kamatoztathatják leginkább a leköszönő képviselők, amikor is segítik majd az őket követő fiatalokat.
Erre az értékes és hasznos időre és egyben
feladatra is emlékeztetik majd őket azok a
karórák, amelyeket a polgármestertől kaptak. Mivel az órák egyformák, az összetartozást is jelképezik.

Bordányi
ber 16-ai választás fontosságára, arra biztatva őket, hogy minél nagyobb arányban éljenek választási lehetőségükkel. Bordányban
még ki se kell mozdulni a szavazáshoz, hiszen az itt élő fiatalok voksaikat egy internetes rendszeren keresztül bárhonnan leadhatják. A támogató voks érkezhet otthonról, az
iskolából, vagy akár a településen elérhető
ingyenes wifi-nek köszönhetően okos telefonon keresztül a buszmegállóból is.
A záró ülést ünnepi vacsora zárta. A fiatal
képviselők még a vasárnapi adventi vásárban is serénykedtek, ahol az iskola igazgatója mellett, a leköszönők nevében Masir Norbert gyújtotta meg a harmadik gyertyát a település adventi koszorúján. Az új képviselőtestület a negyedik adventi hétvégén mutatkozik majd be, ahol az újonnan megválasztott ifjúsági polgármester is gyertyát gyújt.
AZ APRAJA-FALVA ÓVODA HÍREI
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Rövid hírek
Faluház nyitva tartása
Tisztelt Ügyfeleink! 2016. december 24. és 2017. január 2.
között a Faluház és Könyvtár, a
konditerem, valamint a BIIP
zárva tart. 2017. január 3-tól az
új nyitva tartás szerint várjuk látogatóinkat, amely a következők szerint alakul: Hétfő: ZÁRVA, Kedd:14:00-19:30, Szerda:
08:00-19:30, Csütörtök: 14:0019:30, Péntek: 08:00-20:00,
Szombat: 14:00-19:30.
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket kívánnak az intézmény
dolgozói.

Őstermelői igazolvá-

Utazó planetárium Zsombón nyok megújítása
Az Óvodák Kistérségi Egyesületéhez beérA képviselő-testület az ajándékba kapott órákkal

Az ünnepi pillanatokat követően Masir Norbert ifjúsági polgármester a napirend szerint
vezényelte le a képviselő-testületi ülést. Tájékoztatta a képviselő-testületet a gyermekés ifjúsági önkormányzati választások kiírásáról. Összesen 444 bordányi fiatal élhet választójogával. Két polgármester és hét képviselő-jelölt közül választhatnak a tizenhatodikai választáson. A képviselők döntöttek
a legutóbbi, általuk szervezett hulladékgyűjtő akció pénzügyi elszámolásáról és a hozzá
kapcsolódó önkormányzati támogatás lehívásáról. Kezdeményezték a pénzügyi záró
egyenlegük kimutatását, illetve az átadó-átvevő leltár megszervezését a Polgármesteri
Hivatal felé.
Az ifjúsági polgármester a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat nevében
megköszönte minden segítőjének, támogatójának az elmúlt ciklusban nyújtott segítségét, támogatását, kiemelve a települési önkormányzat szerepének fontosságát. Az utánuk következő testületnek hasonló sikereket és jó munkát kívántak, miközben a helyben élő fiatalok figyelmét felhívták a decem-

képgaléria

képgaléria

Adventi hétvégék

Adventi hétvégék

kezett személyi jövedelemadók 1 %-ból befolyt összegből a 11 kistérségi település középsősei és nagycsoportosai egy utazó planetáriumba szervezett műsort láthattak,
2016. 11. 30-án, melyet a zsombói iskola tornatermében szervezett meg a házigazda óvoda. Az űrutazással és bolygókkal kapcsolatos előadás főként az idősebb korosztálynak
tetszett.

Adventi készülődés
Mikulás napján komolyzenei előadással
kedveskedtünk az óvodánkba járó gyerekeknek. Zenepedagógusok segítségével ismerkedhettek a kicsik: fagottal, fuvolával, harangjátékkal és szerezhettek ismereteket a
kamarazenéről. A délelőtti előadás jó hangulatban telt. Gyerekek és felnőttek egyaránt
élvezték a szép, színvonalas muzsikát. Ezen
az úton haladva, szeretnénk még foglalkozni
a hangszerekkel, így szervezzük a tanévben
programjainkat, melyhez az iskola kis művészei is csatlakoznak majd.
Az Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde minden dolgozója nevében kívánok Önöknek,
békés boldog karácsonyi ünnepeket!
Lázárné Borbola Márta
intézményvezető
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A még hatályos, barna színű őstermelői igazolványok a rajtuk
szereplő érvényességi dátumra
való tekintet nélkül kizárólag
2016. december 31-ig érvényesek, jogfolytonosságuk megszűnik. Az új, kártya alapú igazolványok igénylése 2016. december hónapig lehetséges,
igénylése személyesen kezdeményezhető a Falugazdász irodában. Szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító jel,
adószámot igazoló okirat, földhasználati lap (régi, nem kell
újat kikérni!) valamint a papír
alapú, barna színű őstermelői
igazolvány és annak adatnyilvántartó lapja. Falugazdász
ügyfélfogadás a két ünnep között ügyeleti rendszerben lesz.
Részletek a www.bordany.com
oldalon és Faluházban.
Tisztelt Termelők!
Kellemes Ünnepeket és Boldog Újesztendőt Kívánok!
Tisztelettel:
Tóth András
falugazdász
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Bordányi

Egyházi gondolatok

Rövid hírek

A karácsonyi idő miserendje:
December 22. (csütörtök)
December 23. (péntek)
December 24. (szombat)
December 25. (vasárnap)
December 26. (hétfő)
December 30. (péntek)
December 31. (szombat)
Január 1. (vasárnap)
Január 6. (péntek)

Rorate
Szállást keres a Szent Család
záró ájtatosság
Szenteste - az Úr
megszületésének hírüladása
Karácsony - Urunk születése
Karácsony - Szent
István első vértanú ünnepe
Szent Család ünnepe
Szilveszter, év végi hálaadás
Újév, Szűz
Mária, Isten Anyja
Vízkereszt,
Urunk megjelenése

Adventi lelkigyakorlat
Az adventi lelkigyakorlat december 19-én
és 20-án, (hétfő, kedd) lesz. Gyóntatás 16
órától, majd 17.00 órától lelkigyakorlatos
szentmise és szentbeszéd.
Lelkigyakorlatunkat Ft. Forgó Miklós sándorfalvi plébános atya vezeti. Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit!

Taizéi imaóra
December 19-én, hétfőn
16.00-17.00-ig taizéi imaórát tartunk templomunkban. A zenés elmélkedés
keretében elcsendesedésre, szemlélődésre hívunk
mindenkit, aki ilyen módon is szeretne lelkileg készülni karácsony
ünnepére.

Szállást keres a Szent Család
Az idei adventben is elindult plébániánkon ez
a népi ájtatosság. Sok
szeretettel várunk mindenkit, hogy a befejező
napon, 2016. december 23-án (pénteken)
16.00 órától a templomban közösen vegyünk részt az áhitaton,
majd a 17.00 órakor kezdődő szentmise
keretében kérjük, hogy közös imánkat a születendő Megváltó bőséges áldással és örömmel jutalmazza!

képgaléria

képgaléria

BIKE Mikulás

BIKE Mikulás
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06.30: Szentmise
16.00: áhitat
17.00: Szentmise
21.00: Pásztorjáték
21.30: Szentmise
9.30: Szentmise
9.30: Szentmise
17.00: Szentmise
15.00: Szentmise
9.30: Szentmise
17.00: Szentmise

2017-es asztali naptár
Folyamatosan átvehetőek, valamint 300 Ft-ért megvásárolhatóak a 2017-es települési naptárak a Bordányi Faluház ügyfélpultjánál. Az asztali naptár természetesen az idei évben is tartalmazza az intézmények és a
helyi civil szervezetek programjait is, így sokkal könnyebben lehet tervezni az éves eseményeket a családoknak is.

Szent Család ünnepe - Családok
megáldása
Szent Család ünnepén - 2016. december
30-án - a 17.00 órakor kezdődő szentmisén
kerül sor a családok megáldására.
Sok szeretettel várunk minden családot, jöj- Újévi koncert
jenek a Szent Család napján együtt ünnepel- A Bordányi Faluház több más
ni, Istent dicsérni és hálát adni irgalmas sze- környékbeli településhez haretetéért!
sonlóan az évkezdet kapcsán újévi koncertet szervez. A 2017.
II. Bordányi Jótékonysági Katolikus január 7-én, szombaton délután
Bál
hat órától megrendezésre kerülő
Sok szeretettel hívunk
eseményre várnak minden borés várunk mindenkit a
dányi családot, civil szervezesportcsarnokba 2017.
tek tagjait, képviselőket, intézjanuár 21-én, a másoményvezetőket, vállalkozókat
dik alkalommal megés minden olyan támogatót, aki
rendezésre kerülő Jósokat tesz a település fejlődésétékonysági Katolikus
ért, szívén viseli Bordány sorBálra!
sát. A műsort immár ötödik éve
Belépőjegyek a Faluházban és a Vadgeszte- a Mórahalmi Fúvószenekar adja
nye Étteremben 4000 Ft/fő áron vásárolha- majd. Az idén „Ajándék“ hangtóak meg. A háromfogásos vacsorát a Vad- versennyel készülnek, azaz
gesztenye Étterem biztosítja, a zenét Busa olyan művekkel amiket ajánSzaby és a Ráadás Zenekar szolgáltatja. dékba kaptak az évek folyamán
Tombola felajánlásokat a szentmisék után a hazai és külföldi zenekaroktól.
sekrestyében fogadjuk.
Az újévi koncert ingyenes, a
Támogatójegyek vásárlására is lehetőség koncert ideje alatt lehetőség van
van a belépőjegyeket árusító helyeken. A bá- az Egérház Alapítványt támolon összegyűlt és a támogató jegyek megvá- gatni, akik a jótékonyságból besárlásából származó adományokból plébá- folyt összeget a jövő évi, telepüniánk belső felújítását szeretnénk folytatni. lési programok megvalósítására
Bővebb információ Dr. Janes Zoltán plébá- használnak majd fel. Szeretettel
nostól kérhető.
várnak mindenkit!
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Hulladékfajták csoportosítása

Mikulás kupa Debrecenben

Papír hulladék: Írólapok, iratok (műanyag iratfedél nélkül),
újságpapír, rajzlapok, csomagolópapír, hullámpapír, kartonpapír, papír anyagú csoki papír külső része, tönkrement könyvek, szórólapok, prospektusok, kartondoboz széthajtogatva
(hungarocell betét nélkül).
Nem tartalmazhat: használt papír zsebkendőt, használt törölközőt, használt szalvétát, szennyezett papírt, csokipapír
alufólia részét.
Műanyag hulladék: Üdítős- ásványvizes flakonok, nylon
zacskó, nylon szatyor, PE és PET feliratú üdítős flakonok, PP
és HDPE flakonok, többrétegű italos dobozok (üdítős, kimosott tejes, tejszínes dobozok), műanyagkupakok, műanyag
csomagolófólia. Ugyancsak ebbe a konténerbe lehet szállítani
az üres energiaitalos fémdobozokat, sörös fémdobozokat, üdítős fémdobozokat.
Nem tartalmazhat: festékek és veszélyes háztartási vegyszerek (veszélyes hulladék), egyéb veszélyes anyagok flakonjait.
Üveg hulladék: Üvegpohár, háztartási üveghulladék, üvegváza, nem visszaváltható italos üvegek, befőttes üvegek,
egyéb nem veszélyes anyagot tartalmazó üvegek.
Nem tartalmazhat: Tükröt, izzókat, fénycsöveket (ezek veszélyes hulladékok) és ablaküveget sem. Van külön síküveg
tároló is, melybe ablaküveget (keret nélkül), ablaküveg hulladékot átveszünk.
Fémhulladék: Konzervdoboz, fém háztartási eszközök,
egyéb nem veszélyes fémhulladék.
Építési hulladék: Építésből, bontásból származó beton, tégla, kőtörmelék, cserép és kerámia (csempe) törmelék. Van darabos és kevert építésű konténer is, amibe döglött cementet,
vakolatot, gipszkartont, ytong téglát stb. lehet elhelyezni.
Nem tartalmazhat: Földet, vakolatot és semmilyen egyéb
hulladékot.
Veszélyes hulladék: Izzók, fénycsövek, elemek, jármű- és telefon akkumulátorok, hajtógázzal működő dobozok (hajlakk,
spray, illatosító, festék és egyéb flakonok). Hűtők, képcsöves
tévék, egyéb elektronika (monitor), gumiabroncsok, festékmaradványok. Növényvédő szeres göngyölegek, olajos göngyölegek, étolaj- és fáradt olajos göngyölegek, savas hordók
(zsákba csomagolva).
Ezen göngyölegekre minden esetben fel kell tüntetni, hogy
mi volt benne! Ha nincs ráírva, nem vesszük át!
Komposztálható hulladék: Zöldség, gyümölcs, annak szára,
levele, növényi szárak madzag és kötöző anyag nélkül (pl.:
rózsa-, kukorica-, paprika-, paradicsomszár, stb.), levágott fű,
lenyesett ágak (fenyőág is), lehullott falevél (tölgy és dió is).
Nem tartalmazhat: kötöző anyagot, fólia és egyéb műanyag
hulladékot, papírt, üveget, fémet, követ, törmeléket, egyéb
háztartási hulladékot, egyéb ismeretlen anyagot, szemetet.
Kommunális szemetet és azbeszt tartalmú palákat, csöveket,
gyógyszert, gyógyszermaradékos hulladékot sem veszünk át!
Megkérjük a tisztelt lakosságot, hogy szelektíven szíveskedjenek kiszállítani a hulladékaikat, ne kelljen a helyszínen szétválogatniuk. Hozzák magukkal lakcímkártyájukat és a legutolsó befizetési szemétszállítási csekkjüket (kukadíj)! Ezt
először kérjük az irodában bemutatni, majd ezután kerülhet
sor a hulladékok lerakására.
Minden esetben tisztaságot hagyjanak maguk után!
Nyitva tartás: szombatonként 8-14-ig.
December 24-én: zárva, december 31-én nyitva
Tisztelettel és köszönettel: Gubicza Józsefné (Inci)
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2016. december 2-3-4-én az U11-es korosztállyal (2006-os
születésű gyerekek) egy igen színvonalas nemzetközi labdarúgó tornán vettünk részt Debrecenben. 21 csapat képviseltette magát a rendezvényen, ahol a magyar résztvevők mellett
szerb, lengyel, ukrán csapatok is jelen voltak.
A csoportküzdelmek során az első mérkőzésünket a GDFS
Oros (Nyíregyháza) ellen játszottuk, és nyertük meg 6:1
arányban. Ezután következett az FK Standard (szerb) csapat
elleni ütközet, ahol szintén sikerült 5:1-re győzni. A 3. csoport
mérkőzésünk során egy lengyel ellenféllel találtuk magunkat
szemben, ahol a mezőnyfölényünk ellenére, sajnos a mérkőzést 1:0 arányban elveszítettük. Az esti utolsó mérkőzésünket
ezen a napon az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban rendezték,
ahol a későbbi döntős, Debreceni Olasz Focisuli ellen kellett
megmérkőznünk. Szenzációsan játszottak a gyerekek ezen a
mérkőzésen, de még ez is kevésnek bizonyult, hiszen elveszítettük a mérkőzést 3:2 arányban…

A tornán résztvevő U11-es csapat edzőjükkel, Retek Flóriánnal

Az ellenfél edzője mégis nekünk gratulált és nem nagyon
akarta elhinni, mikor közöltem vele, hogy az én csapatom az
Ádám Jenő Általános Iskola tanulói közül kerültek ki. Ők 240
gyerekből lettek kiválasztva, és nyújtották azt a produkciót,
amelyet a vereség ellenére is mindenki megcsodált. Mondanom sem kell, hogy a tornán részt vevő csapatok több száz
gyerek közül válogatják ki a legügyesebb játékosokat és több
edző segítségével (erőnléti edzők, segéd edzők) készítik fel a
gyerekeket a minél rangosabb eseményekre.
Vasárnap folytattuk a játékot csoport harmadikként zárva, így
három mérkőzés még várt ránk, többek között olyan ellenfelek ellen, mint az OFK Belgrad (szerb, és első osztályban szereplő felnőtt együttessel rendelkezik). Ezen a mérkőzésen 1:1
után következtek a büntető rúgások, amiben sajnos 2:1 arányban alulmaradtunk… Elkeseredni és szomorkodni azonban
nem volt időnk, mert egy kis pihenő után máris a Cegléddel
kellett megmérkőznünk, ahol szintén 1:0 arányban elveszítettük a mérkőzést. Itt már azért látszódott a csapaton a fáradtság.
Az UTE Akadémia ellen zártuk a tornát, amit 2:0-ra sajnos elveszítettünk.
Az egész tornát összegezve én úgy érzem, hogy méltán lehetek, lehetünk büszkék a gyerekekre, mert az ország legjobb ellenfelei ellen vették fel a küzdelmet és álltak helyt nagyon
tisztességesen.
Ez egy lépcsőfok volt a fejlődésük szempontjából annak érdekében, hogy minél jobb játékosokká válhassanak a jövőben!
Minden szülőnek szeretném megköszönni, aki segítette és
támogatta, hogy ezen a tornán részt vehessünk!
A következő gyerekek alkották a csapatot: Árva Bence, Rabi
Bálint, Csuka Marcell, Sándor Márton, Nógrádi Gergő, Bóta
Emil Benjámin, Farkas Samu, Rácz Milán, Lévai Bence,
Makra Zoltán, Turcsik Bálint és Fodor Ákos.
Retek Flórián, edző

2016. december

Bordányi
gesztenye étterem támogatását, segítségét,
hiszen a jó hangulathoz Ők is hozzátettek sokat. Köszönjük a támogatását Ráczné Tanács Arankának a CBA-ból, Rácz Gyula úrnak a Pékségből, Maróti Sándor úrnak a
cukrászdából, Zádori Imre bácsinak, Dobó
Istvánnénak, Gallai Andrásnénak, Gyuris
Tibornak, Masír Jánosnak és a Bordányért
Baráti Körnek, Veres Gábornénak, Sándor
Teréznek, Supicz Józsefnek. Szeretném
megköszönni támogatásukat az ISZEK dolgozóinak, Farkasné Lippai Ágota vezetőnek, az Ádám Jenő Általános Iskolának és vezetőjéIDŐJÓS
nek Dr. Kádár Péter úrnak.
Hétfő
Köszönöm a klubtagoknak
a munkájukat, hiszen a saját
0°C
örömük mellett önzetlenül
-7°C
dolgoztak másokért is!
Erősen felhős
A Bordányi Napló valamennyi olvasójának, a kluKedd
bunk támogatóinak és vala1°C
mennyi tagjának Kellemes
-5°C
Karácsonyi Ünnepeket és
Békés Boldog Új évet Kí- Hószállingózás
vánok!
Szerda
Szalai Antal, klubvezető
1°C
A Milánói makaróni
-4°C
Rántott csirkecomb petrezselymes
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Havazás

Csütörtök

1°C
-4°C

Rövid hírek
Szemétszállítási szerződés szüneteltetése
Azok a bordányi ingatlantulajdonosok, akik szüneteltetni szeretnék 2017. január 1-től a szemétszállítási szerződésüket,
azoknak a korábbi gyakorlat
szerint december 23-ig jelezni
kell azt a szolgáltató felé. Kihelyezett ügyfélszolgálat ebben az
évben már nem lesz a Faluházban. A Négyforrás Kft. várja
ezen igények beérkezését az
alábbi email címekre:
ugyfelszolgalat@negyforraskft
.hu vagy a negyforraskft@
forraskut.hu
Az elektronikus levélnek tartalmaznia kell a szerződő ügyfél
azonosítóját, nevét, címét és a
szerződés megszüntetésének
kezdő dátumát, időtartamát és
csatolni kell a www.bordany.hu
oldalról letölthető adatlapot is.
A Polgármesteri Hivatal ügyfélpultjánál személyes segítséget
nyújtanak a bordányiaknak.
2017-ben továbbra is minden
hónap utolsó csütörtöki napján
9.30 - 11.30 óra között várják az
ügyfeleket a Faluházban.

Hószállingózás

Péntek

1°C
-5°C
Szeles

Szombat

0°C
-4°C
Erősen felhős

Vasárnap

0°C
-4°C
Hószállingózás
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Könyvtári felolvasóest
2017. január 11-én, szerdán
16:00 órai kezdettel a bordányi
könyvtárban felolvasóestet
szervezünk. Kérjük, hozza magával kedvenc versét vagy prózarészletét, melyet felolvashat,
vagy elmondhat. Várunk szeretettel minden irodalmat kedvelő
kedves bordányit, felolvasóként
és hallgatóként is!
Étkezési alma eladó!
Bordány, József A. u. 11.
Hegedűs Imre
30/313-5910
érd. esti órákban.
-on

A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

Családi Napra készül a Nyugdíjas klub december 13-i foglalkozásán, amely egyben a
névnapok közös megünneplését, egy kis évértékelést és karácsonyi előzetest is jelent.
Mindenki készül rá, hiszen az egy évvel ezelőtti hasonló rendezvény a családias kötődést erősítette. Mire az újság megjelenik,
ezen az eseményen már túl leszünk, de reméljük, hogy kedves dolgokról beszélhetünk. Az év vége felé mindenkinek szokása,
hogy az év eseményeit csokorba szedve értékeljen, tervezzen a jövőbe.
A közös rendezvényeink legfontosabb célja
és eredménye, hogy mindenki részt vehet
benne, hívunk is mindenkit nagy szeretettel,
hiszen sokak számára ez nagyon fontos! A
klub tagjai a klubon kívül végeznek olyan
közösségi munkát, melyek más civil szervezetek munkáját is segítik, és közben azt veszik észre, hogy a család még nagyobb lett,
még nagyobb a kötődés. A helyi adottságaink és lehetőségeink bővítését keressük a
programjaink összeállításában, terveinkhez
elsősorban a helyi lehetőségeket kell megkeresni, hiszen anyagi forrásaink minimálisak.
Évértékelőnket szeretnénk
12.19.
04.25. H
a Bordányi Naplón kereszA
tül is eljuttatni támogató1 Zöldborsó
leves
B burgonyával, csemege dinnye
inknak és MEGKÖSZÖNHamis
NI, hogy segítették közös2 gulyásleves C Póréhagymás sertéstokány rizzsel
ségünket. Köszönet monZöldséggel töltött csirkemell
12.20.
04.25. K
H
dunk Bordány Nagyközség
A burgonyapürével, szilva kompót
ADaragaluska
Önkormányzatának, Kép1
Pulykacomb filé Stroganoff módra,
leves
B tésztával
viselő testületének támogaOrly módra zöldséges
tásáért, amikor az anyagiak
2 Fejtett
bableves
C Sertésborda
bulgurral
mellett lehetőséget teremt a
12.21.
04.25. SZ
H
klub kényelmes elhelyezéA Székelykáposzta, műzli szelet
Pirított
séhez. Köszönjük Tanács
1 tésztaleves
Csáky féle (lecsós töltelék) töltött szelet,
B galuskával
Gábor Polgármester úr,
krumplis tarhonyával,
Kiss-Patik Péter alpolgár2 Tejfölös
C Csirkepörkölt
gombaleves
vegyes vágott
mester úr és Dr. Fodor Ákos
Almás sajtos töltött borda rizi bizivel,
12.22.
04.25. CS
H
jegyző úr támogatását és
A befőtt
segítségét. Köszönjük Bör1 Csirkenyak
Pleskavica, pirított burgonyával,
leves
B majonézes kukorica salátával
csök Roland intézményvezető úrnak és Faluház dol2 Sajtkrémleves
levesgyönggyel C Csirkemell filé sajtmártással, tésztával
gozóinak a közvetlen segít12.23.
04.25. P
H
ségét is, hiszen nem minA Mákos tészta, alma
Babgulyás
dent tudunk magunk elvé1 sertéshússal
B Tejszínes spenótos penne tészta sajttal
gezni. Nagy örömmel köszönjük meg Nagyapáti
2 Tyúkhúsleves C Borsos tokány rizzsel, káposzta saláta
Károlyné Klárika és a Vad-
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Meghívó
A Nefelejcs Nyugdíjas Klub és
a bordányi Faluház műsoros
délutánt szervez

„Karácsony –
képben, szóban, hangban”
címmel 2016. december 20-án
kedden 15 órakor a Faluház
házasságkötő termében.

Előadó:

Raffaello Santi: Mária eljegyzése

Mészárosné Surányi Olga mesterpedagógus,
köznevelési szaktanácsadó.

Közreműködnek:
az Ádám Jenő Általános Iskola énekkara
és az Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.
Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt
a műsoros délutánra!
Börcsök Roland
intézményvezető

Szalai Antal
klubvezető

MEGHÍVÓ
Az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola szeretettel meghívja Önt és szeretteit
a Szent István Király római katolikus templomban
2016. december 16-án pénteken 17 órakor kezdődő
karácsonyi ünnepségére.
Közreműködnek:
az iskola énekkara – vezényel:
Mészárosné Surányi Olga karvezető,
a Schola templomi kórus – vezényel:
Gábor Tamás hittanár, kántor,
valamint az Alapfokú Művészeti Iskola hangszeres tanszakainak
tanárai és növendékei.
Munkaközösség-vezető: Bodoláné Szabó Emília.

Áldott karácsonyt és boldog újesztendőt kívánunk!
Dr. Kádár Péter
mb. intézményvezető

Martin Schongauer: Jézus születése (15. szd.)
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