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Önerőből	alakít	ki	két	új	bérlakást	az	önkormányzat
November	16-án,	csütörtökön	kora	este	zajlott	a	Falu-
gyűlés	a	Faluház	nagytermében,	amelyet	a	hagyomá-
nyoknak	megfelelően	az	idén	is	akár	interneten	nyo-
mon	követhettek	a	bordányiak.
A	közügyek	iránt	érdeklődőket	Tanács	Gábor	polgár-
mester	köszöntötte.	Prezentációjában	elsőként	a	leg-
frissebb	települési	adatokat	ismertette.	Szeptember-
ben	78	fő	volt	a	munkanélküliek	száma,	ez	3,45%-os	
rátát	jelent,	ami	hosszú	évek	óta	a	legkedvezőbb	adat.	
Ezt	követően	az	idei	év	eddigi	történéseit	mutatta	be,	
kiemelve	a	legfontosabbakat.	A	település	idei	évének	
legmeghatározóbb	 történéseként	 mindenképpen	 a	
megnyert	pályázatokra	hívta	fel	a	figyelmet.	Összesen	
több,	mint	négyszáz	millió	forintban	sikerült	fejlesz-
tési	pénzekhez	jutnia	nagyközségünknek.	Megtudtuk,	
hogy	 a	 legfrissebb	 pályázati	 eredmény	 a	 Belügymi-
nisztériumtól	a	Sportcsarnok	felújítására	elnyert	tá-
mogatás.	Ezek	után	a	polgármester	a	kisebb,	az	idén	
megvalósult	 fejlesztésekről	 beszélt.	 Szó	 volt	 többek	
közt	a	járdaépítési	programról,	a	fásításokról,	az	ön-
kormányzati	szociális	szövetkezet	létrehozásáról	és	a	
feldolgozó	 üzem	 beindításá-
ról.	 Ez	 utóbbiról,	 illetve	 azt	
követően	az	idei	év	program-
jairól	nézhettek	meg	a	jelenlé-
vők	két	összefoglaló	kisfilmet.
A	 polgármester	 a	 beruházá-
sokkal	kapcsolatosan	elmond-
ta,	hogy	az	 iskolai	beruházás	
megkezdődött,	 a	 kivitelező	
megkezdte	a	nyílászárók	cse-
réjét.	A	Bem	utca	 felöli	olda-
lon	lezajlottak	már	az	ajtó	il-
letve	az	ablak	cserék.	Az	óvo-
dai	 közbeszerzés	 kiírás	 előtt	
áll.	A	turisztikai	beruházásnál	sajnos	meg	kell	hosz-
szabbítani	az	építési	engedélyt,	ezt	követően	kerülhet	
sor	a	közbeszerzés	kiírására.	A	sportcsarnok	fejlesz-
tésénél	aláírásra	került	a	támogatási	szerződés.
A	jövő	évre	tervezett	feladatok	közül	a	legfontosabb-
nak	a	megnyert	pályázatok	beruházásainak	folytatá-
sát,	megvalósítását	nevezte.	A	kivetítőn	bemutatta	a	
hivatal	 felújítási	 terveit	 is.	A	 látványterven	az	új	be-
járatot,	és	a	bővítés	részleteit	 is	megcsodálhatták.	A	
polgármester	 ugyancsak	 tervekkel	 prezentálta	 az	
óvoda	felújítását.	A	pályázat	keretében	új	csoportszo-
bákat	építenek	a	Benke	Gedeon	utca	felől,	míg	a	Rákó-
czi	utcai	fronton	a	bölcsőde	konyha	bővítése	valósul	
meg.	A	következő	képkockán	már	a	szarmata	kori	fa-
lurekonstrukció	tervei	váltak	láthatóvá.
A	jövő	évben	is	folytatódik	a	járdaépítés,	a	fásítás,	star-
tot	vesz	a	belterületi	útépítési	program.	A	külterületi	
utak	javítására	jövőre	is	márciusban	és	novemberben	
kerül	majd	sor.	Tervben	van	a	Bordány-Üllés	közötti	

kerékpárút	javítása	is.	Két	darab	új	bérlakás	kiala-
kítására,	vagy	az	utcanévtáblák	cseréjére	is	ígére-
tet	tett	a	településvezető.
Fontos	közlendők	is	elhangzottak.	Elsőként	a	helyi	
médiára	hívta	fel	a	figyelmet,	kérve	a	lakosságot,	
hogy	forgassák	a	helyi	újságokat,	a	Bordányi	Híre-
ket	vagy	a	Bordányi	Naplót.	A	település	honlapja	
és	a	közösségi	oldala	is	rendszeresen	friss	híreket	
közöl,	ahogyan	a	bordányi	híradó	színes	képkaval-
kádja	is	mindig	bemutatja	a	helyi	történéseket.
A	jövő	évben	is	több	pályázatot	szeretne	benyújta-
ni	 az	 önkormányzat.	 Útfelújításokra,	 turisztikai	
fejlesztésekre,	 sportöltöző	 bővítésre,	 helyi	 ren-
dezvényekre,	a	testvértelepülésekkel	közös	hatá-
ron	átnyúló	programokra	készülnek	majd	projek-
tek.	A	polgármester	külön	kiemelte	a	Bordány-Zá-
kányszék	közötti	kerékpárút	fontosságát,	és	ígére-
tet	 tett	arra,	hogy	amennyiben	 lesz	rá	 lehetőség	
benyújtják	 a	 megépítését	 célzó	 pályázatot.	 Szó	
volt	még	a	hulladékszállításban,	a	hulladékudvar	
működésében	 várható	 módosításokról,	 a	 hulla-

dékszigetre	 történő	 il-
legális	 lepakolásokról.	
A	szelektív	gyűjtés	fon-
tossága	 mellett	 a	 sze-
métégetések	 káros	 ha-
tásaira	 is	 rámutatott	
községünk	 első	 embe-
re.	A	Honvéd	utcai	par-
kolásra,	az	áramszüne-
tekre	 és	 a	 közvilágítás	
hibáira	 is	 kitért	 a	 pol-
gármester,	majd	a	zsom-
bói	bekötőnél	lévő	busz-
megállóba	új	buszvárót	

ígért,	a	gyártás	csak	Karácsonyra	készül	el.	A	falu-
gyűlésen	megtudtuk	azt	is,	hogy	az	első	fagyokkal	
megindul	a	külterületi	útjavítás	és	azt	is,	hogy	az	
összes	külterületi	utakat	a	Kormány	döntése	értel-
mében	utcanevekkel	 látják	majd	 el,	 várhatóan	 a	
jövő	év	első	felében.
Két	vendég	is	érkezett	a	Falugyűlésre.	A	település-
fejlesztési	koncepció	 felülvizsgálatával	kapcsola-
tosan	Várkonyi	Gábor	okleveles	településmérnök	
tartott	prezentációt,	majd	kérte	a	 lakók	vélemé-
nyét	 a	 fejlesztési	 elképzelésekkel	 kapcsolatosan.	
Őt	Pap	Ádám	okleveles	építész,	építész	vezető	ter-
vező,	 településrendezési	 vezető	 tervező,	műem-
léki	szakértő	követte,	aki	a	Településképi	Arculati	
Kézikönyvről	beszélt,	ugyancsak	kérve	a	lakosság	
közreműködését	annak	elkészítéséhez.
A	 polgármesterhez	 két	 kérdés,	 kérés	 érkezett	 a	
gyűlés	végén.	Az	egyik	hozzászóló	a	Hunyadi	téren	
lévő	napelemes	lámpák	javítását	kérte,	mert	azok	
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nem	váltották	be	a	hozzájuk	fűzött	reményeket.	A	kö-
zel	 tíz	 éves	világítótestek	 sajnos	 jelenleg	nem	mű-
ködnek.	A	polgármester	jelezte,	hogy	tud	a	problé-
máról	és	valószínűnek	tartja,	hogy	a	javítás	nem	se-
gít,	a	lámpatestek	cseréjére	lesz	szükség.	Egy	kis	tü-
relmet	kért	az	ott	élőktől,	hogy	megvizsgálják,	van-e	
arra	lehetőség,	hogy	a	közvilágításhoz	kapcsolják	ezt	
a	területet.	A	másik	hozzászóló	a	Kossuth	utcai	nagy	
teherautó	forgalomra	hívta	fel	a	figyelmet.	A	teher-
gépjárművek	magas	számánál	már	csak	a	sebessé-
gük	az,	ami	megkeseríti	az	ott	élők	nyugalmát	és	biz-
tonság	érzetét.	A	Kossuth	utcai	lakos	terelőszigetek	
kialakítására	 tett	 javaslatot,	hasonlóan	mint	ahogy	

azt	Zsombón	megoldották.	A	polgármester	válaszá-
ban	elmondta,	hogy	a	Kossuth	utca	nem	az	önkor-
mányzat	kezelésében	van,	noha	vannak	ilyen	önkor-
mányzati	 tervek,	 azok	 megvalósításához	 szükség	
van	az	állami	útkezelőre	is.	Jelezte,	hogy	kérni	fogja	a	
rendőrség	 segítségét.	A	 jelzett	 időszakokban	 foko-
zott	 igazoltatásokkal,	 sebességmérésekkel	 lehetne	
csökkenteni,	vagy	a	szabályos	sebességhatárok	kö-
zé	szorítani	a	forgalmat.
A	 képviselő-testület	 legközelebb	 november	 utolsó	
csütörtökén	ülésezik	majd.	Ha	valaki	kedvet	kapott	a	
közügyekbe	való	betekintéshez,	mindenképpen	ve-
gyen	részt	az	ülésen,		amely	nyilvános.

Október	elején	3	napos	ausztriai	társasutazáson	
vettem	részt.	Alsó-Ausztria	és	Burgenland	terü-
letét	 és	 népességét	 tekintve	 az	 ország	 legna-
gyobb	tartománya.	Bécs	körül	terül	el,	amely	ko-
rábban	 tartományi	 főváros	 is	 volt.	 Alsó-Ausz-
triát	keleten	Burgenland	szegélyezi,	amely	az	I.	
Világháború	előtt	Nagy-Magyarországhoz	tarto-
zott.	A	tartomány	termékeny	síkságairól	és	fes-
tői	falvairól	nevezetes.	Fő	ütőerét	a	Duna	szűk	és	
romantikus	völgye	alkotja.	A	folyó	magasra	emel-
kedő	 partjain	 nagy	 kiterjedésű	 erdők,	 komor	
várkastélyok	és	erődített	apátságok	találhatók.	
A	 kirándulók	 és	 kerékpárosok	 szívesen	 töltik	
szabadidejüket	 a	 Bécsi	 erdőben.	 A	 körutazás	

időpontja	október	első	hétvégéjén	volt.	Pénteken	
hajnali	 4	 órakor	 indultunk	 a	 Széchenyi	 térről.	
Kecskeméten	is	szálltak	fel	az	autóbuszra.	Leg-
többen	 Budapesten	 csatlakoztak	 hozzánk.	 Ott	
ismertük	meg	utaskísérőnket	is.	Hét	órakor	in-
dultunk	tovább	Ausztria	 felé.	Dunántúlon	még	
két	helyen	gyarapodott	a	csoport,	kis	híján	20	fő-
re.	Az	időjárás	az	átlagosnál	kissé	hűvösebb,	bo-
rongós	volt,	amely	végig	kitartott.	Az	autópálya	
mentén	levő	kukoricaföldek	a	nagy	nyári	aszályt	
juttatták	 eszünkbe.	 Két	 helyen	 csoportokban	
működő	szélkerekek	termelték	az	áramot.	Dél-
tájban	érkeztünk	meg	Ausztriába.	Burgenland-

ban	rendezett,	tiszta	falvakon	haladtunk	keresztül,	ahol	
csak	nyeregtetős	házak	 vannak.	Ausztria	 sík	 területein	
szépen	művelt	 szántóföldeket	 láthattunk.	 Ott	 rengeteg	
szélkereket	működtetnek.	Kora	délután	meg	is	kezdtük	a	
napi	program	teljesítését.	Először	Petronellbe,	az	osztrák	
„Aquincum”-	ba	utaztunk.	Ott	a	római	kori	maradványok	
között	korhűen	rekonstruált	épületekbe	léphettünk	be,	
többek	között	az	elöljáró	palotájába,	a	fürdőbe	és	Lucius	
posztókereskedő	 házába.	 Megtekintettük	 az	 Amfiteát-
rum	maradványait	és	a	IV.	századi	diadalívet,	a	„Pogány	
kapu”-t	is.	Utána	átkelve	a	Dunán	az	eckarsaui	kastélyba	
látogattunk,	amely	Ferenc	Ferdinánd	vadászkastélya	volt.	
Utolsó	királyunk,	IV.	Károly	itt	fogadta	el	Magyarország	új	
államformáját.	Ezen	a	helyen	található	Savoyai	Jenő	kas-
télya	a	fényűző	Schlosshof,	ahol	Mária	Terézia	lányának	
Krisztinának	eljegyzését	tartották.	Híres	a	Morva	partjáig	
leereszkedő	 teraszos	kertje.	Majorsága	ma	 is	működik.	
Asztalosműhely,	pálinkafőzde,	istálló	található	ezen	a	he-
lyen.	Tovább	utazva	Bécs	felé	Orth	an	der	Donau	várát	kí-
vülről	csodálhattuk	meg.	Utána	megérkeztünk	Bécs	kör-
nyéki	szállásunkra,	ahol	két	éjszakát	töltöttünk.
Szombatra	jól	kipihentük	magunkat.	A	reggeli	elfogyasz-
tása	után	Retzbe	utaztunk	a	Weinviertel	borok	 főváro-
sába.	Boraik	 eljutottak	Prágába,	Krakkóba,	 Szentpéter-
várra.	Földalatti	pincejáratai	21	km	hosszúak,	két	millió	
liter	bor	is	elfér	bennük.	A	pincelátogatás	borkóstolóval	
fejeződött	be.	Utána	Heidenreichsteinben	Alsó-Ausztria	
teljes	épségben	megmaradt	vízi	várát	kerestük	fel.	Hábo-
rú,	nagy	tűzvész	nem	pusztította.	Ma	is	minden	működő-
képes	benne.	Ez	egy	gránitsziklán	álló	zárt	erőd.	Gmünd	
városka	 főterének	megtekintése	után	Blockheide	misz-
tikus	vidéke	várt	bennünket.	Nyírfaligettel	vörösfenyővel	
övezve	 óriási	 gránittömbök	 találhatók	 itt,	 a	 természet	
csodás	alkotásai.	Zwettlben	a	cisztercita	templomot	láto-
gattuk	meg.	Utána	Rosenburg	vára	következett.	Pompás	
berendezésével,	bútoraival,	 festményeivel,	valamint	ha-
talmas	kovácsoltvas-	és	fegyvergyűjteményével	a	legjelen-
tősebb	alsó-ausztriai	látványosságok	közé	tartozik.	Késő	
este	érkeztünk	szállásunkra.	Vacsora	után	jól	esett	a	pihe-
nés.	Vasárnap	esős	reggelre	ébredtünk,	de	az	hamar	el-

KULTURÁLIS	 KÖRUTAZÁS	 ALSÓ-AUSZTRIÁBAN
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II.	Rákóczi	Iskolába	járt	tanárok	és	diákok	találkozója
Bensőséges	 keretek	 között	 októ-
ber	22-én	került	megrendezésre	a	
volt	Rákóczista	diákok	találkozó-
jára.	Kilenc	és	tíz	óra	között	a	Falu-
ház	várta	az	érkezőket.	Vidáman	
találtak	 egymásra	 osztálytársak,	
barátok,	 barátnők.	
Tíz	órakor	felcsen-
dült	 a	 Rákóczi	 In-
duló.	Rövid	ünnep-
ségre	 hívogatott	 a	
Rézhúros	 Banda.	
Karsainé	 Czékus	
Erzsike	 Zsóka	 a	
ta lá lkozó	 szer-
vezője	 szeretettel	
és	 tisztelettel	 kö-
szöntött	 minden	
volt	Rákóczista	di-
ákot	és	hozzátarto-
zóit.	 Köszöntötte	
Tanács	 Gábor	 pol-
gármester	 urat,	 aki	 megtisztelte	
és	segítette	a	rendezvényt.	Mono-
ri	Gyula	tanár	urat	aki	1959-től	a	
felső	 tagozatot	 tanította	 annak	
1972-ben	történt	körzetesítéséig.	
Kitért	arra	is,	hogy	Klári	néni	azaz	
én	 voltam	 az	 iskola	 nevelője,	
1959-1978-ig	 a	 Rákóczi	 Iskola	

megszűnéséig.	 Megemlékezésre	
kérte	 a	 jelenlévőket.	 Egyperces	
néma	 főhajtással	 adóztunk	 azok	
emlékének,	 akiknek	 már	 nem	
nyújthatunk	 baráti	 kezet.	 Ady	
Endre	A	föl-földobott	kő	című	ver-

sét,	Monori	Róbert	volt	Rákóczis-
ta	diák	mondta	el	nagy	átéléssel.	A	
vers	 hitvallás	 a	 hazaszeretetről,	
mely	 átvitt	 értelemben	 szűkebb	
hazánkról,	arról	a	kis	közösségről	
vall,	melyben	 felnőttünk.	Tíz	éve	
2007-ben	 itt	a	Faluház	előtt	mo-
gyorófát	ültettünk.	A	2017-es	ta-

lálkozó	 fénypontja:	 Emléktáblát	
avattunk	a	mogyorófa	mellett.	Így	
az	erre	járók	megtudhatják	a	bo-
kor	 küldetését.	 Az	 emléktáblát,	
Kisapáti	Ivett	szobrász-művészta-
nár	 készítette.	 Felavatta	 Tanács	

Gábor	polgármes-
ter	 és	 az	 iskola	
utolsó	nevelője.
Az	 avatást	 halk	
zene	kísérte	mely	
II.	Rákóczi	Ferenc	
fejedelmet	dicsőí-
tette.	A	galériában	
kiállítás	 nyílt	 a	
70-es	 évek	 tan-
könyveiből,	 füze-
teiből,	 valamint	
sok-sok	osztály	és	
ballagási	fénykép.	 	
Öröm	 volt	 ráte-
kinteni	a	 régi	ön-

magunkra.	 Közben	 emlékek	 feli-
dézése,	 szabad	 csevegés	 délig.	 A	
parkban,	két	üstben	Zádori	Lajos	
és	 felesége	Marika	 főzte	 a	 finom	
babgulyást,	 ami	mindenkinek	 íz-
lett.	 Nagyon	 jól	 éreztük	 magun-
kat.	Feledhetetlen	nap	volt.
											Monori	Gyuláné	Klárika	néni

állt.	Először	Tullnba	utaztunk,	amely	a	kutak,	virágok	
és	menyasszonyok	városa.	Megismerkedtünk	évez-
redes	 emlékeivel.	 A	 római	 kori	 torony,	 középkori	
bástya	és	barokk	templom	volt	a	látnivaló.	A	Grafe-
negg	kastély	megismerése	következett.	A	XVI.	 szá-
zadi	vízi	vár	karcsú	tornyai,	csipkés	díszei	az	építé-
szet	csodái.	Melléképületeit	is	felújították.	Ez	a	hely	a	
környék	 kulturális	 központja.	 A	 következő	 látvá-
nyosság	Kreuzenstein	 vára	 volt.	 A	 30	 éves	 háború	
alatt	a	svédek	lerombolták,	majd	a	XIX.	századi	tulaj-
donosa	újjáépíttette.	A	vár	megújult,	de	a	benne	elhe-
lyezett	gyűjtemény	középkori.	Itt	láthattunk	egy	ezer	
éves	hosszú	asztalt	is.	Az	utazás	három	napja	alatt	öt	
kastélyban	jártunk,	amelyek	múzeumként	szolgálják	
az	érdeklődő	turistákat.	Régi	bútorokat,	berendezési	
tárgyakat,	 festményeket,	 fegyvereket	 láthattunk	
bennük.	Utolsó	programként	Illmitzben	lovaskocsi-
val	bejártuk	a	Fertő-tó	vidékét,	amely	gazdag	madár-
világának	köszönhetően	a	Világörökség	része.	Nagy	
kiterjedésű	szőlőbirtok	mellett	haladtunk	el.	A	sere-
gélyek	kártétele	ellen	madárhálóval	védekeznek.	A	
kocsikázás	után	rövidesen	átléptük	az	országhatárt.	
Késő	este	érkeztünk	Budapestre,	majd	23	óra	tájban	

Szegedre.	Onnan	a	Z(s)eppelin	Utazási	Iroda	ügyve-
zetője	szállított	haza.	Sok	szép	élménnyel	gazdagod-
va	éjfélkor	érkeztem	Bordányba,	ahova	mindenhon-
nan	hazavágyom.																																													Zádori	Imre

Étkezésbefizetési	értesítő

Ezúton	 tájékoztatjuk	 a	 kedves	 szülőket,	 hogy	 a	
december	 havi	 iskolai	 gyermekétkeztetési	 térítési	
díj	előleg	befizetésére	november	27-én	(hétfőn)	8-
16	óráig,	28-án	(kedden)	8-16	óráig,	november	30-
án	 (csütörtökön)	 8-16	 óráig	 a	 Polgármesteri	
Hivatalban	 van	 lehetősége.	 A	 november	 havi	
ebédjegy	átvétele	a	fenti	időpontban	lehetséges.
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04.25.	H A
Paradicsomleves

B

Paprikás	tejfölös	sertésszelet	tésztával

Bogdányi	aprópecsenye	(kolbász,	gom-
ba)	petr.	burgonyával,	csemege	uborka

C

B

C
Tojáskrémleves	
főtt	tojással

Fokhagymás	bundában	sült	csirkemell	
zöldséges	rizzsel,	fejes	saláta

04.25.	HSzerda
A

B

C

B

C

04.25.	HCsütörtök A	Zöldségleves	
tejfölös	
galuskával B

Csirkecomb	filé	szezámos	bundában	
burgonyapürével,	kompót

Fokhagymás	tejfölös	marhatokány	
tésztával

C

B

C
Magyaros	
gombaleves 	Töltött	csirkecomb	párolt	zöldséggel

04.25.	HPéntek A
Sertésgulyás

B

Sonkás	tészta

Aranygaluska

C

B

C
Pontyhallé	
gyufatésztával

Sertéssült	törtburgonyával,	párolt	
káposzta

A
A1

2

1

2

1

2

1

2

Hétfő
A

B

C

B

C

A

Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	

Magyaros	
csicseriborsó	
leves

Marhahús	
erőleves	
csipettésztával

Csirkemell	tejfölös	sajtmártással	
rizzsel

Hortobágyi	göngyölt	sertéshús	rántva	
pirított	burgonyával,	cékla

Sertéspörkölt	tarhonyával,	vegyes	
vágott
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Születés
„Szeretettel	köszöntelek
te	édes	kicsi	csöppség,
Életedet	kísérje	áldás	és	egészség!
Szüleidnek	te	légy	a	fény,	életük	aranya,	
Mosolyod	legyen	napjaik	csillaga!”

Házasságkötés
„Akit	párodul	melléd	rendelt	az	ég,
Becsüld	meg,	szorítsd	meg	kezét,

És	ha	minden	álmod	valósággá	válik,	
Akkor	se	feledd	el,

Légy	hű	mindhalálig”

Halálozás
„Nem	múlnak	ők	el,	kik	szívünkben	élnek,	
Hiába	szállnak	árnyak,	álmok,	évek.
Ők	itt	maradnak	bennünk	csöndesen	még,
Hiszen	hazánk	nekünk	a	végtelenség.”

Jenei	Adrienn	és	Szabó	Zsolt

Kálmán	Lajosné	Maróti	Rozália	Gizella	(1932.);
Király	Mihályné	Kovács	Erzsébet	(1937.)

Noémi	(Tari	Nándor	és	Lippai	Katalin);
Ádám	György		(Horváth	Gábor	Zoltán	és	Kálmán	Zita)

Novemberi	demográfia

Egy-egy	emléklappal	köszöntöttük	a	nyugdíjas	talál-
kozóra	megérkezett	vendégeket	a	Faluházban	októ-
ber	23-án	(hétfőn).	Sok	éve	már,	hogy	az	Orgoványi	
Nyugdíjas	 Klub	 tagjai	 ezen	 a	 napon	 látogatnak	 el	
hozzánk.	Nekünk	legutóbb	a	nyár	elején	volt	szeren-
csénk	eljutni	hozzájuk.	Mint	mindig	most	is	nagyon	
készültünk	és	azon	voltunk,	hogy	minden	rendben	
menjen	 és	 mindenki	 jól	
érezze	 magát.	 Sajnos	 a	
meghívott	 támogatóink	
közül	csak	néhányan	tud-
tak	 részt	 venni	 a	mulat-
ságon.	 A	 találkozó	 köl-
csönös	köszöntéssel,	és	a		
Borostyán	Dalkör	énekes	
üdvözlésével	 kezdődött.	
Az	ezt	követő	beszédem-
ben	kihangsúlyoztam	az	újabb	és	újabb	klubkapcso-
latok	kiépítésének	és	egymás	megsegítésének	 fon-
tosságát,	valamint,	hogy	törekedjünk	a	már	meglévő	
barátságok	ápolására,	még	ha	az	néha	nem	is	olyan	
egyszerű.	Köszönjük	Gebei	Attiláné	Icukának,	hogy	
Orgoványban	a	Bordány	iránti	megbecsülést	és	tisz-
teletet	építi.	A	találkozó	néhány	dologban	különbö-
zött	az	eddigiektől,	és	ez	nem	volt	véletlen.	Az	esemé-
nyen	különleges	vendégek	 is	 részt	vettek,	Horváth	 	
Dezső	publicista	író,	a	zsombói	népfőiskola	szellemi	
atyja.	Horváth	 	István	„dalostársunk”	Mindszentről	
nagyon	szép	verssel	 	és	közös	 	nótával	 	köszöntötte	
Vass	Nándort,	aki	a	közelmúltban	töltötte	be	78.	szü-

Orgoványból	is	érkeztek	a	Barátság		napi	rendezvényre		
letésnapját,	és	névnapját.	A	finom	ebédet	követően	
Kovács	Gábor	zenei	összeállításával	szórakoztatta	a	
kedves	vendégeket.	Jó	hangulatot	hozott	a	tombola	
is.	A	sok	nyeremény	mellett	egy-egy	felajánlásból	ka-
pott	tökkel	térhettek	haza	az	Orgoványiak.
Szeretném	a	végén	megköszönni	a	Faluház		vezetőjé-
nek	és	dolgozóinak	az		odaadó	munkáját,	valamint	a	

támogatóink	 adomá-
nyait.	 Továbbá	 hálával	
tartozunk	 az	 Önkor-
mányzatunknak	is,	hogy	
ilyen	 környezetben	 le-
hetünk,	 és	 hogy	 min-
denkor	 számíthatunk	
segítségükre.
Október	 hónap	 az	 idő-
sekről	szól,	ilyenkor	a	fi-

gyelem	jobban	rájuk	irányul.	Úgy	érzem,	hogy	ez	a	
találkozó	is	ezt	bizonyította.	Számtalan	sikeres	ren-
dezvényünk	után	már	egy	újabb	összejövetelre	ké-
szülünk.	 Támogatóink	 voltak:	 Supicz	 József	 Orgo-
ványból,	Nagyapáti	Károly	és	Károlyné	Klárika	a	Vad-
gesztenyéből,	 Zádori	 Imre	 bácsi,	 nyugalmazott	 al-
polgármester,	Gyuris	Tibor		egyéni	vállalkozó,	Kádár	
Német	Lajos	Zsombóról,	Masír	János,	és	a	Nyugdíjas	
klubunk	 tagjai	 közül	 többen,	 Veszelka	 Mihályné,	
Vass	 Nándor,	 Börcsök	 István,	 Gallai	 Andrásné	 és	
Lajkó	Sándorné,	Börcsök	Antal	Zoltánné,	 Soós	De-
zsőné.																					Szalai	Antal		nyugdíjas	klub	vezetője

Tarhonyaleves

Karalábleves	
tejföllel

Almával	sajttal	borított	borda	
törtburgonyával,	káposzta	saláta

Mexikói	csirkemell	csíkok	penne	
tésztával

Zöldbabfőzelék	fasírttal,	müzli
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Tökfesztivált	rendeztek	az	Apraja-falva	lakói
Intézményünkben,	 minden	 októ-
berben	megrendezzük	a	Tökfesz-
tiválra	 keresztelt	 programunkat,	
amire	 nagy	 várakozással	 készül-
nek	intézményünk	lakói.	Október	
18-án	közös	tökfaragásra	hívtuk	a	
családokat,	melyre	sokan	eljöttek	
és	szebbnél	szebb	töklámpásokat	
készítettek,	 így	20-án	már	volt	 is	
mivel	 díszíteni	 óvodánk	
bejáratát.	 Az	 est	 beálltá-
val,	 nagyon	 hangulatos	
volt,	ahogyan	a	kifaragott	
tökökben	égtek	a	mécse-
sek,	melegítettek	a	tábor-
tüzek,	a	félelmetesre	fes-
tett	gyermekek	pedig	bol-
dogan	rohangáltak	az	ud-
vari	fák	kísérteties	árnyé-
kában.	A	kevésbé	bátrak	a	
kivilágított	 csoportszo-
bában	 készítettek	 pó-
kokat,	célbadobtak,	vagy	egy	lab-
dával	próbáltak	golfütő	segítségé-
vel	 beletalálni	 a	 lyukas	 tökbe.	 A	
délután	 fénypontja	 most	 is	 a	 lo-
vaskocsikázás	 volt,	 és	 a	 szaká-
csunk	 által	 elkészített	 finom	 va-
csora.	Az	 időjárás	nagyon	kegyes	
volt	hozzánk,	de	azért	 jól	esett	a	

szürkületben	egy	kis	meleg	tea	és	
forralt	bor.	A	 tökös	ételek	verse-
nyére	 rengeteg	 sütemény	 érke-
zett,	 amik	 értékelése	 bizony	 ko-
moly	fejtörést	okozott	a	zsűri	tag-
jainak.	Hosszas	tanácskozás	és	íz-
lelgetés	 után	 születtek	 meg	 az	
alábbi	 eredmények:	 a	 leglátvá-
nyosabb	étel:	Tari	család	Tökösen	

jó	piskótája;	a	legjobb	elnevezésű	
étel:	 Katica	 csoport	 „Pók-Ica”	
pitéje;	a	legjobb	ízű	étel:	Batkiné	
Kása	 Eszter	 Csokis	 tökös	 sütije.	
További	eredmények:	I.	helyezet:	
Vuk	csoport	„Tök	jó	fej”	sütije;	II.	
helyezet:	 Süni	 csoport	 Fordított	
tökös	sütije;	III.	helyezet:	Sárkány	

Luca	 Tökös	 diós	 kevert	 sütije.	 A	
versenyre	 készült	 még	 a	 Napsu-
gár	és	Pillangó	csoport,	Tari-Vass	
Veronika,	 Juhász	 Ildikó,	 Horváth	
Tamás	 és	 Szarvas	 Lora,	 akik	 fi-
nomságai	szintén	szétosztásra	ke-
rültek	a	vendégek	között.	A	dajka	
nénik	tököt	is	sütöttek	a	jeles	al-
kalomra,	a	bölcsődéseink	és	óvo-

dásaink	 pedig	 tökgolyó-
val	 kedveskedtek	 a	 ven-
dégeknek.	Természetesen	
ez	az	este	sem	sikerülhe-
tett	volna	a	kedves	szülők	
támogatása	és	megtiszte-
lő	jelenléte	nélkül.
Külön	köszönet	 illeti	Lo-
vai	Mihályt,	aki	a	világítás	
és	 a	 tábortűz	 megszer-
vezését	vállalta,	valamint	
ellátott	bennünket	aszta-
lokkal	 és	 székekkel.	 Kö-

szönet	 illeti	 Tari	 Attilát	 és	 Tari	
Vass	Veronikát,	akik	a	lovaskocsi-
kázást	lehetővé	tették	számunkra,	
illetve	köszönet	minden	támoga-
tónknak,	 akik	 bármilyen	 formá-
ban	elősegítették,	tökfesztiválunk	
sikeres	megvalósítását.
	 							Lázárné	Borbola	Márta

Az	MTTSZ	bordányi	lövészklub	elnöke,	Fábián	Lajos	
bácsi	meghívására	2017.	október	14-én,	egy	szomba-
ti	napon	látogatást	tett	a	7.	és	8.	évfolyam	a	bordányi	
lőtérre.	 Először	 tíz	 bemelegítő,	 majd	 tíz	 értékelt	
lövésre	 használhattuk	 légfegyvereinket.	 Mi,	 a	
nyolcadik	 osztály,	 előreengedtük	 a	 hetedikeseket,	
hogy	 ők	 adják	 le	 először	 a	 sorozatokat.	Miután	 az	
utolsó	 lövések	 is	 eldördültek,	 a	 végzősök	
következtek.	Én,	személy	szerint,	egy	kicsit	izgultam,	
hogy	hogyan	fogok	teljesíteni,	de	szerintem	ez	alól	a	
többiek	 sem	 voltak	 kivételek.	 Miután	 az	 utolsó	
töltények	is	elfogytak	mellőlünk,	ki	kellett	mennünk	
a	 lőlapokért.	 Lövészetesként	 meg	 kell,	 hogy	
mondjam:	 nem	 teljesítettem	 jól.	 Bár,	 ahogy	 a	
lövészeten	mondják:	„gyakorolni	kell”.
A	 lövészklubosok	 vendégszeretetét	 is	 élvezhettük,	
legjobban	a	zsíros	kenyér	fogyott.	A	nagy	evés	után	a	
két	 osztály	 kiment	 a	 lőtér	 melletti	 rétre,	 ahol	
szalmabálákat	 gurítottunk	 ide-oda.	 Mindenki	
nagyon	jól	érezte	magát.	Csapatversenyben	a	nyol-
cadik	osztály	került	ki	győztesen,	de	valószínűleg	a	

hetedikesek	sem	szomorkodtak,	ugyanis	egy	jó	na-
pot	tudhattak	maguk	mögött.	Eredmények	a	lányok-
nál:	I.	Csorba	Csenge	7.o.;	II.	Áchim	Rebeka	7.o.;	III.	
Gyuris	Vanda	7.o.;	IV.	Csillag	Ágnes	8.o.	A	fiúk	helye-
zései:	I.	hely:	Juhász	Balázs	8.o.;	II.	hely:	Révész	Már-
ton	8.	o.;	III.	hely:	Rutai	Zoltán	7.o.;	IV.	hely:	Csorba	
Ronald	8.o.;	V.	hely:	Csorba	Kevin	8.o.;	VI.	hely:	Ilia	
László	8.o.	A	legjobb	lövéseket	mégsem	a	lövészeink,	
hanem	a	fotósaink	adták	le.
																										Kalmár	László	Bence	8.	osztályos	tanuló

Lőgyakorlaton	 jártak	 a	 7.	 és	 a	 8.	 osztály	 diákjai
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„A	szeretet	soha	nem	leereszkedő,	a	jótékonyság	pedig	nem	szánalom,	hanem	szeretet.	A	jótékonyság	és	
a	szeretet	egy	tőről	fakad,	hiszen	jótettel	egyben	szeretetet	adsz:	ne	csak	pénzt	adj	tehát,	hanem	nyújtsd	
oda	kezed.”	 	 																																																																																																																																										(Teréz	anya)

Eredményesen	zárult	a	II.	Jótékonysági	Iskolabál
Az	Ádám	Jenő	Általános	Iskola	és	Alapfokú	Művészeti	Iskola	dolgozói	és	
szülői	munkaközössége	2017.	november	11-én	Jótékonysági	iskolabált	
rendezett	 az	 iskolaudvar	
felújítása	javára.	Ocskó	Zol-
tán	 igazgató	 úr	 köszöntő	
szavai	 után	 a	 bál	 műsorá-
ban	 elsőként	 az	 iskola	 pe-
dagógusaiból	 verbuváló-
dott	kórus	lépett	fel.	Felké-
szítőjük:	 Molnárné	 Bálint	
Orsolya	tanító	néni.	A	foly-
tatásban	a	3.b.	osztályosok	
jelenete	következett,	 címe:	
A	 rátóti	 csikótojás.	 Felké-
szítőjük:	Dudás	Dánielné.	A	
két	jelenet	között	Az	,,A	karádi	faluvégen…”	kezdetű	népdalt	adta	elő	a	
tanári	kar,	brácsán	kísért	Tóthné	Tombácz	Gabriella.	A	szülők	előadásá-
ban	a	Nem	 jól	van	ez	 így	asszonyok!	című	 jelenetet	 láthatták	a	ven-
dégek.	A	program	zárásaként,	és	az	est	fénypontjaként,	a	8.	osztályos	
diákjaink	 nyitótánca	 következett.	 Felkészítőjük	 Roszkos	 Annamária	
tanárnő.	A	 jótékonysági	esten	az	élő	zenét	az	Új	Fiúk	együttes	 szol-
gáltatta.	A	vacsorát	és	a	figyelmes	kiszolgálást	a	Vadgesztenye	Étterem	

A	Nemzeti	Szín-
házban	jártunk
Egy	őszi	napsütéses	napon	busz-
ra	 szálltunk	 és	 elindultunk	 Sze-
gedre	a	Nemzeti	Színházba,	ahol	
a	János	vitézt	néztük	meg.	Az	ötö-
dikesek	 közül	 sokan	 eljöttek	 az	
előadásra.	 A	 színházban	 körül-
néztünk,	 nagyon	 szép	 volt	 min-
den.	Sokat	lépcsőztünk,	hogy	a	pá-
holyokban	 helyet	 foglalhassunk.	
Kati	néni	és	Andi	néni	elrendez-
ték,	hogy	ki	hova	üljön.	14	órakor	
elkezdődött	a	műsor.	Megláttunk	
egy	óriási	laptopot,	amit	az	író	ki-
nyitott	és	elkezdte	mesélni	a	tör-
ténetet,	ami	arról	szólt,	hogy	le-
het	egy	árva	fiúból	Tündérország	
királya.	 Kukorica	 Jancsi	 találko-
zott	 rablókkal,	 megmentette	 a	
francia	király	lányát	is,	és	a	végén	
megkapta	a	legnagyobb	jutalmát:	
Iluskát.	 Rengeteget	 énekeltek	
benne	 és	 különösen	 a	 második	
felvonás	 díszlete	 volt	 látványos.	
Turcsik	 Bálint	 szerint:	 „Nagyon	
menő	és	harcias	volt.	A	színészek	

nagyon	jól	játszották	el	a	darabot.”	
Benji	 szerint	 nagyon	 vicces	 jele-
neteket	láttunk.	Egy	kellemes	na-
pot	 töltöttünk	 a	 városban	 és	 el-
mondhatjuk,	 hogy	 egy	 hatalmas	
élménnyel	 lettünk	 gazdagabbak.	 	 	 	 	 	
Béres	Dorina,	Farkas	Eszter,	Rabi	 	
	 		Bálint	5.	osztályos	tanulók

A	Titanic	kiállítás
Egy	 októberi	 napon	 az	 iskolából	
autókkal,	 majd	 vonattal	 érkez-
tünk	Budapestre.	Az	első	állomá-
sunk	 a	 Titanic	 kiállítás	 volt.	 Egy	
idegenvezető	segítségével	nézhet-
tük	meg	a	kiállított	tárgyakat.	Vol-
tak	alkatrészek	és	különleges	tár-
gyak.	Nekem	legjobban	a	hajó	ol-
dala	 tetszett.	 Volt	 rengeteg	 más	
érdekesség	is:	pl.	egy	olyan	terem,	
ahol	egy	film	segítségével	mutat-
ták	 be	 a	 hajó	 vízre	 bocsájtását.	
Második	 állomásunk	 a	 Néprajzi	
Múzeum	volt.	Az	5.	osztályban	ta-
nultakról	tekinthettünk	meg	régi	
ruhákat.	 Utána	 ebédeltünk,	 siet-
tünk	 a	 buszhoz,	 hogy	 elvigyen	 a	
vasútállomásra.	A	vonat	kabinok-

biztosította.	A	tornateremben	ren-
dezett	kiállítás	a	festészet	tanszak	

tehetséges	 növendékeink	
munkáiból	adott	ízelítőt.	A	
bálra	 számos	 tombolafela-
jánlás	érkezett.	Főnyeremé-
nye	 egy	 3	 napos	 wellness	
kikapcsolódás	volt	2	fő	ré-
szére	 a	 debreceni	 Óbester	
Hotelbe.	 A	 főnyereményt	
iskolánk	pedagógusai	aján-
lották	 fel.	 Köszönetünket	
fejezzük	 ki	 mindenkinek,	
akik	 felajánlásukkal,	 mun-
kájukkal	és	támogatásukkal	

hozzájárultak	ahhoz,	hogy	a	Jóté-
konysági	 bált	 megrendezhessük.	
Köszönjük	a	8.	osztályos	szülők	és	
Turcsik	Dia	támogatását	és	Dudás	
Dánielné	 szervező	munkáját.	 Kö-
szönjük,	hogy	támogatták	az	isko-
laudvar	felújítását!								Lippai	Judit

ban	 jól	 elszórakozhattunk.	 Ami-
kor	hazaértünk,	az	állomáson	vár-
tak	 a	 szülők.	 Nekem	nagyon	 tet-
szett	ez	a	kirándulás.
			Deme	Lilien	6.	a.	osztályos	tanuló

Könyvtári	 felol-
vasóest	

December	13-án,	szerdán	16	órai	
kezdettel	a	Faluház	Községi	könyv-
tárában	 felolvasóestet	 szerve-
zünk.	Kérjük,	hozza	magával	ked-
venc	 versét,	 művét	 vagy	 próza-
részletét,	melyet	felolvashat,	vagy	
elmondhat.	 Várunk	 szeretettel	
minden	irodalmat	kedvelő	kedves	
bordányit,	felolvasóként	és	hallga-
tóként	is,	hogy	egy	csésze	tea	mel-
lett	eltölthessünk	egy	kellemes	és	
hangulatos	estét.
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Temetkezés
Bordányban

A	CSONGRÁD	MEGYEI
KEGYELETI	KFT

TEMETKEZÉSI	ÉS	ÜZLETI	IRODÁJA

A	KOSSUTH	UTCA	81	SZÁM	ALATT

VIRÁG-AJÁNDÉKBOLTBAN

ÜZLETVEZETŐ:	KOVÁCS	IMRÉNÉ

TEL.:62/288-569;	+3630/376-0335

ÜGYELET	0-24	ÓRÁIG:

+3630/565-8381;	+3630/565-8378

Ügyintéző: Gallainé Éva

Telefon: 06-30-924-3293

Halott szállítási ügyelet: 0-24 
óráig

Telefon: 06-30/207-4129

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Egyházközségünk	
programjai	 advent	
idején
A	karácsonyt	megelőző	hetekben	
szeretnénk	elcsendesedni,	egy	ki-
csit	jobban	odafigyelni	a	lelkünk-
re,	s	a	Jóisten	szavára.	Így	készü-
lünk	az	egyik	legszebb	ünnepünk-
re,	 Urunk	 születésére,	 a	 kará-
csonyra.	 Az	 alábbiakban	 össze-
gyűjtöttük	 Egyházközségünk	
programjait,	 melyekkel	 segíteni	
szeretnénk,	 hogy	 valóban	 felké-
szüljünk	Jézus	megtestesülésének	
ünnepére.	 Szeretettel	 hívunk	 és	
várunk	mindenkit!

Advent	I.,	II.,	III.	és	IV.	
vasárnapja	–	decem-
ber	3;	10;	17;	24.
A	 9:30-kor	 kezdődő	 szentmisé-
ken	 a	 liturgikus	 szín	 a	 viola:	 az	
összeszedettség,	 szent	 fegyelem	
és	a	bűnbánat	színe.	A	harmadik	
vasárnap	 kivételével	 az	 oltárt	

nem	 díszíti	 virág,	 az	 orgona	 is	
visszafogottabban	 szól.	 A	 szent-
mise	 elején	 ünnepélyes	 keretek	
közt	gyújtjuk	meg	az	adventi	ko-
szorú	 gyertyáit,	 miközben	 fel-
hangzik	Egyházunk	ősi	éneke:	Ro-
rate	 caeli	 de	 super…	 Harmatoz-
zatok	magasságos	egek,	s	a	felhők	
hozzák	az	Igazat.

Adventi	koszorúk	
megszentelése

A	várakozásunkat	segıt́i	elmélyül-
ni	az	adventi	koszorú,	mely	mint-
egy	 élő	 naptár	 mutatja	 a	 család-
nak,	s	a	templomi	közösségnek	a	
Karácsony	 közeledését.	 3	 lila	 és	

egy	rózsaszıń 	gyertya	jelzi	a	vasár-
napok	 múlását.	 December	 3-án,	
advent	 első	 vasárnapján	 a	 9:30	
órakor	 kezdődő	 szentmisén	 ad-
venti	 koszorúk	 megszentelésére	
nyıĺik	lehetőség.

Szent	Miklós	ünnepe
Advent	II.	vasárnapján,	december	
10-én,	a	9:30-kor	kezdődő	szent-
mise	keretében	emlékezünk	meg	
ajándékozó	 szentünkről,	 Miklós	
püspökről	is.

Rorate	 szentmisék		

December	 7;	 14;	 21.	 csütörtöki	
napokon	6:30-tól	 a	 templomban.	
Régi	szép	adventi	szokás	a	hajnali	
mise,	 mely	még	 sötétben	 kezdő-
dik,	de	mire	véget	ér,	a	nap	is	fel-
kel.	 Kifejezi	 virrasztó	 várakozá-
sunkat	 Krisztus	 eljövetelére.	 E	
szentmisére	 hozhatunk	 gyertyá-
kat,	 hiszen	 a	 szentmise	 első	
könyörgéséig	 ezekkel	 világıt́unk.	
A	szentmisét	követően	szeretettel	
hıv́unk	mindenkit	közös	reggelire	
a	hittanterembe.
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Október	 utolsó	 napján,	 a	 már	 hagyományosnak	
mondható	 Halloween	 Party	 rendezvényünket	 a	
Bordányi	Ifjúsági	Információs	Pontban	tartottuk.	A	
szervezők	idén	is	sok	meg-
lepetéssel	készültek.	Az	el-
múlt	 évekhez	 hasonlóan	
most	is	volt	jelmezverseny,	
mely	talán	a	legjobban	várt	
program	a	 gyerekek	köré-
ben.	A	zsűrinek	nehéz	dol-
ga	volt	a	rémisztőbbnél	ré-
misztőbb	 jelmezek	 és	
arcfestések	közül	kellett	ki-
választani	 a	 dobogósokat,	
viszont	senki	sem	ment	ha-
za	 üres	 kézzel,	 minden	
gyermek	hazavihetett	Szűcs	Ferenc	jóvoltából	egy	
halloween	tököt.	Lajkó	Andor	őstermelőtől	sütni-
való	 tököt	 kaptunk,	 melyet	 Szilágyi	 Tibor	 sütött	
meg	nekünk.	Új	versenyszámként	a	Gyifö	által	vásá-

rolt	Just	Dance-el	táncolhatták	össze	pontjaikat,	mely-
nél	szintén	díjaztuk	az	első	3	helyezettet.	További	újí-
tásként	a	 legbátrabbaknak	egy	elvarázsolt	 szobát	 is	

berendeztünk,	 ahol	 szintén	
sok	 boszorkányos	 dologra	
bukkanhattak	a	gyerekek,	va-
lamint	 a	 délután	 végén	
együtt	borzonghattunk	végig	
egy	rajzfilmet.	Élő	szörnyecs-
kéink	 szintén	 nagy	 sikert	
arattak,	ezúton	 is	köszönjük	
Bódi	 Zoltánnak	 és	 Turner	
Máténak.	A	Bordányi	Ifjúsági	
Információs	 Pont	 facebook	
oldalán	 megtalálhatóak	 a	
rendezvényen	 készült	 fény-

képek.	Önkénteseinknek	és	támogatóinknak	köszön-
jük	 a	 segítséget!	 Jövőre	 is	 sok	 szeretettel	 várunk	
minden	kicsit	és	nagyot	Halloween	éjszakáján!

Vida	Patrícia	ifjúsági	képviselő

Szörnyecskék	lepték	el	a	biip	minden	zegzugát	

Szállást	keres	a	Szent	Család	
ima	kilenced
Az	 idei	 adventben	 is	
elindul	 plébániánkon	
ez	 a	 népi	 ájtatosság,	 a	
karácsonyi	 ünnep	előtt	
kilenc	 napon	 át	 ismét-
lődő	 szálláskeresés.	 A	
szállást	 kereső	 Szent	
Család	tiszteletére	9	család	összeáll,	hogy	decem-
ber	15-től	23-ig	naponta	felváltva	a	Szent	Család-
nak	(Máriát,	Józsefet	és	Jézust	ábrázoló	képnek,	kis	
szobornak)	szállást	adjanak.	Krisztusra	várakozá-
sunkat,	 elcsöndesedésünket,	 közösségbe	 tartozá-
sunk	érzését	segıt́i,	ha	időt	szakıt́unk	erre	a	különös	
együtt	imádkozásra,	együtt	elmélkedésre.
"Mai	rohanó,	karácsonyi	bevásárlástól	zajos	adven-
tünkben	a	rorátékon	kıv́ül	ez	is	egy	lehetőség	arra,	
hogy	ne	 csak	 �izikailag,	 hanem	 lelkileg	 is	 készül-
jünk	a	Karácsonyra.	A	Szent	Családkép	szimbóluma	
által	helyet	adhatunk	Jézusnak	szıv́ünkben,	a	másik	
családra	szánt	időnk	pedig	a	legszebb	ajándék	az	
U� rnak."	December	15-én,	pénteken	16	órakor	a	tem-
plomban	közös	 imádkozással	kezdődik,	majd	de-
cember	 23-án	 (szombaton)	 16	 órakor	 szintén	
templomi	 közös	 imával	 zárul	 a	 kilenced.	 Várjuk	
mindazok	jelentkezését,	akik	a	Szent	Család	képét	
fogadnák,	és	azokét	is	akik	szıv́esen	részesei	lenné-
nek	a	kilenced	imádkozásának.	Szeretettel	buzdı-́
tunk	 mindenkit,	 kapcsolódjunk	 be	 minél	 többen	
ebbe	a	hitünket	erősıt́ő,	 lelkünket	melengető	 áhi-
tatba!	(A	sekrestyében	lehet	jelentkezni.)

Lankadatlan,	újra	meg	újra,
dicső	küzdelemben	győz,
lélekzetnyi	lelkemben	fel-

olvad	az	almaıźű	ősz.

Dióval	szelıd́ en	kopogtat
süppedő	avarszőnyegén,
tarka	kontyú	fák	között
rekedt	rekviemet	zenél.

Zádori-Molnár	Ágoston:

Ősz

A	köd	reggelire	napot	eszik,
sápadt	fényben	rian	az	álom.
Ezüstkönnyei	remegnek
minden	didergő	fűszálon.

Hamuszıń	csend	vacog,
foszlik	a	megalvadt	pára.
Felragyog	ezer	szıń ével
a	természet	magánya.
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Felhős

A	Bordányi	Gyermek-	és	Ifjúsági	Önkormányzat	idén	kilence-
dik	alkalommal	rendezi	meg	a	Jótékonysági	karácsonyi	vásárt.	
A	program	helyszíne	az	utóbbi	évekhez	hasonlóan	a	Szent	Ist-

ván	tér	lesz,	ahol	az	általános	iskola	és	helyi	civil	szervezetek	
várják	majd	a	bordányiakat	és	vendégeiket	adventi	vásárral.	
Az	előkészületek	már	hetek	óta	zajlanak	és	a	bordányiak	tenni	
akarása	is	megmutatkozott	a	munkálatok	közben.	Több	fenyő-
fa	felajánlás	érkezett	hozzánk,	van	aki	a	borát	kínálná	a	vásá-
rok	idején,	illetve	idén	is	az	Iszek	vállalta,	hogy	feldíszítik	az	
adventi	koszorút	és	a	kis	Betlehemet	is.	Ezek	mind-mind	ha-
talmas	segítséget	jelentenek	a	Gyifö	számára,	köszönjük	őket!
Az	idei	évben	kicsit	más	lesz	a	karácsonyi	vásár,	mint	eddig,	hi-
szen	2006	óta	nem	volt	rá	példa,	hogy	december	24-e	vasár-
napra	essen	és	egy	napon	legyen	advent	negyedik	vasárnapjá-
val.	A	Gyifö	igyekezett	ehhez	igazodni	és	a	programokat	is	eh-
hez	mérten	beosztani.	
December	3-án	dr	Janes	Zoltán	plébános	áldásával	és	a	Schola	
kíséretével	veszi	kezdetét	a	rendezvény.	Az	áldás	után	dr	Janes	
Zoltán	plébános,	Ocskó	Zoltán	iskolaigazgató	és	Lajkó	Bálint	
ifjúsági	polgármester	közösen	gyújtják	meg	az	első	gyertyát	
Bordány	adventi	koszorúján.	Őket	követi	majd	a	színpadon	az	
általános	iskola	produkciója.	
December	10-én,	a	második	hétvégén	az	Apraja-falva	Óvoda	
Mikulásváró	műsorával	igyekszik	majd	a	pirosruhást	és	kram-
puszait	a	Szent	István	térre	csalni.	Mielőtt	ez	megtörténne	Lá-
zárné	Borbola	Márta	óvodavezető,	Fehérné	Szvorény	Rózsa,	a	
bölcsőde	szakmai	vezetője	és	Masir	Norbert	ifjúsági	referens	

meggyújtják	a	második	gyertyát	is.
December	 17-én,	 harmadik	 vasárnap	 a	
Borostyán	Dalkör	ünnepi	műsorát	hallhat-
ják	a	kilátogatók.	A	remény	gyertyáját	Far-
kasné	Illés	Macuka	néni	a	dalkör	vezetője,	
Szalai	 Antal	 a	 Nefelejcs	 nyugdíjas	 klub	
vezetője,	valamint	a	Gyermek-	és	Ifjúsági	
Önkormányzat	 képviselői:	 Vida	 Patrícia,	
Bálint	Hanga,	Valkár	Anna	és	Barta	Dániel	
gyújtják	meg.
December	24-én,	utolsó	vasárnap	és	Szen-
teste	délelőttjén	a	9:30-as	szentmisét	kö-
vetően	csak	egy	gyertyagyújtást	tervez	az	
ifjúsági	önkormányzat	az	ünnepre	való	te-
kintettel.	Az	utolsó	gyertyát	Farkasné	Lip-
pai	Ágota	az	Iszek	vezetője	és	Börcsök	Ro-
land	a	Faluház	vezetője	gyújtják	meg.	
Minden	 vasárnap	 vásárolható	 lesz	 Bor-
dány	 logós	 bögre,	 melyekbe	 ingyenesen	
kapnak	forralt	bort	vagy	teát	a	vendégek.	
Akik	 a	 korábbi	 évek	 bögréiből	 szeretné-
nek	forró	italokat	fogyasztani,	karácsonyi	
tallérért	 juthatnak	hozzá.	A	 jótékonysági	
vásárban	az	általános	 iskolai	osztályokat	
és	a	helyi	civil	szervezeteket	támogathat-
ják	 vásárlásukkal.	 Ebből	 a	 bevételből	 fi-

nanszírozzák	 működésüket	 és	 program-
jaikat.	 Ezúton	 is	 szeretném	 Önöket	
bíztatni	 a	 vásárlásra,	 jótékonykodásra!	
Találkozzunk	december	3-án	16	órakor	a	
Szent	 István	 téren	 és	 készüljön	 együtt	
Bordánnyal	a	karácsonyra!

Lajkó	Bálint	ifjúsági	polgármester



Teremfoci	rajt
Meccsek	szerdán
November	15-én,	nyolc	 csapattal	
elrajtolt	 a	 Bordányi	 Teremlabda-
rúgó	 Bajnokság	 2017/18-as	 idé-
nye.	 A	 mérkőzéseket	 a	 szerdai	
napokon	 rendezik	 a	 sportcsar-
nokban,	a	találkozók	este	fél	héttől	
kezdődnek.	 Sok	 szeretettel	 vár-
nak	minden	szurkolót	a	meccsek-
re.	Lapzártánkig	az	1.	forduló	mér-
kőzéseit	 rendezték	 meg,	 ahol	 az	
alábbi	eredmények	születtek:	
Club	1001	-	Ruzsa	2-2	
G.:	Ördög,	Zádori	ill.	Malatinszki	(2)

Üllés	-	Plastic	Master	1-3	
G.:	Bazsó	ill.	Szécsényi,	Veres	(2)

Kapufa	FC	-	Szeszpanyol	4-8
G.:	 Kósa,	 Ördögh	 (3),	 ill.	 Bagi,	 Simai,	
Major(2),	Varga	(4).

Vakok	-	Szabadnaposok	3-2
G.:Dobó,	Zetkó,	Lajkó,	ill.	Szabó,	Gyémánt.

A	3.	forduló	párosítása	(nov.	29.):
18.30	Kapufa	FC	-	Ruzsa
19.20	Szeszpanyol	-	Plastic	Master
20.10	Üllés	-	Vakok
21.00	Club	1001	-	Szabadnaposok
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Kézi	meccsek
December	2.,	szombat,	17.00
Bordány	SK	-	Szentesi	FKC
December	9.,	szombat,	17.00
Bordány	SK	-	K.	Szeged	SE	II
December	16.,	szombat,	17.00
Bordány	SK	-	Szegedi	RSC	

Győzelmi	szériában	a	kézisek
Nehéz	mérkőzések	a	folytatásban

Október	24-én	idegenben	
könnyed	 győzelmet	 ara-
tott	a	bordányi	felnőtt	női	
kézilabdacsapat	 a	 Szege-
di	 Rekrációs	 SC	 csapata	
ellen.	 Az	 első	 félidőben	
nem	 volt	 nagy	 a	 küzde-
lem,	inkább	csak	laza,	ba-
ráti	 játéknak	tűnt	a	mér-
kőzés,	 de	 így	 is	 folyama-

tos	egy	gólos	előnnyel	a	bordányi	csapat	vezetett.	Így	a	félidőben	17-18	
volt	az	eredmény	a	Bordány	javára.	A	második	félidő	nagy	rohanással	
kezdődött.	 Itt	már	 látszott,	 hogy	 végre	 felébredtek	 a	 bordányiak	 és	
látványosan	meg	is	mutatták	mire	képesek.	A	védekezésük	kitűnő	volt	
és	a	kapusteljesítmény	is.	Hamar	elmentek	4-5	góllal,	nem	hagyták	ka-
pura	 lőni	 sem	az	ellenfelet,	 védekezésben	 labdát	 szereztek	és	gyors	
leindulásokkal	 érvényesítették	 góljaikat.	 A	 záró	 sípszót	 követően	 az	
eredmény	SzR	SC	-	Bordány	SK	21	-	36.	Ezt	követően	november	4-én	ha-
zai	 pályán	 játszottak	 női	 felnőtt	 kézilabdásaink.	 A	 Deszk	 csapatát	
fogadták	otthonukban	a	lányok,	és	talán	sok	taktikai	hibát	láthattunk	a	
mi	 oldalunkon,	 de	 végül	 a	 félidőben	 Bordány	 javára	 12-10	 volt	 az	
eredmény.	A	Deszki	csapat	jól	forgatta	játékosait,	így	jól	beosztották	az	
energiájukat,	könnyedén	megtalálták	a	réseket	a	bordányi	védekezés-
ben	így	6	méterről	simán	kellemetlen	helyzetbe	hozták	egyetlen	kapu-
sunkat	Szűcs	Viktóriát.	Ezzel	szemben	a	mi	támadójátékunk	nem	volt	
ilyen	szervezett	és	nem	sok	esély	volt	a	betörésekre	sem,	így	a	lányok	
kénytelenek	voltak	9-10	méterről	átlőni,	kisebb	nagyobb	sikerekkel.
Ezek	ellenére	nagyon	harcosan	küzdött	mindkét	csapat.	A	lényeg,	hogy	
nyertünk	Bordány	SK	-	Deszki	SC	 	24-22.	Csak	 így	tovább.	Szép	volt	
lányok!																																																																																						Kékes-Szabó	Anita

Női kéziseink a szegedi győzelem után

Ismét	összefogtak	sportolóink
Megújult	a	sportöltöző	előtere

Az	első	fűszálak

A	bordányi	sportolók	ismét	bizo-
nyították,	 hogy	 jó	 cél	 érdekében	
bármikor	képesek	összefogni,	így	
történt	ez	most	is,	amikor	a	sport-
öltöző	 előterébe	 vásároltak	 új	
asztalokat,	székeket,	valamint	egy	
új	 nagyobb	hűtőt	 is	 közösen	be-
szereztek.	A	kezdeményezést	ráa-
dásul	egy	helyi	támogató	még	egy	
TV	 felajánlásával	 is	 bővítette!	 A	
fejlesztés	 azért	 volt	 fontos,	mert	
így	sportolóink	egy	megbeszélés,	
vagy	akár	egy	hamburgerezés	al-
kalmával	együtt	le	tudnak	ülni	az	
előtérben,	de	a	tévé	üzembehelye-
zésével	már	közös	meccsnézése-
ket	is	lehet	tervezni.	Köszönjük!!! Az új asztalok és székek a sportöltözőben

A	remek	október	végi,	novemberi	
időnek	 hála	 már	 megjelentek	 az	
első	 fűszálak	 a	 felülvetett	 Bordá-
nyi	Focipályán.	Az	enyhe	időjárás-
nak	köszönhetően	még	erősödhet	
is	a	fű	következő	hetekben.	
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