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lomból	kívánunk	minden	kedves	olvasónknak	áldott,	békés	karácsonyi	ünnepe-
ket,	és	sikerekben	gazdag	boldog	új	évet!	Váljék	valóra	legszebb	álmaik	és	teljenek	
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Jegyek már megvásárolhatóak!
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Bordányi Faluház

Ifjúsági klub indul

gyakorold az angolt

5-6-7-8. osztályosoknak

INGYENES

Korlátozott számban lehet jelentkezni. A részt-
vevők helyben, színes programok keretében gya-
korolhatnak angolul beszélni hetente egy alka-
lommal. Külföldi fiatalok Bordányban!
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Kálmán Imre
Békeffi István

et KívánuÉv nj k Ú !
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2018. január 20.
18:00-tól a sportcsarnokban

Részletek	a	7.	oldalon!

2018-as

Részletek	a	6.	oldalon!

január 6-án
18:00-tól a Faluházban

Koccintsunk együtt az új évre!

3. Jótékonysági
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Két	pályázattal	is	a	digitális	jólétet	céloztuk	meg

Bordány	 Nagyközség	 O� nkor-
mányzatának	 képviselő-testüle-
te	 az	 év	 végi	 utolsó	 ülését	 de-
cember	20-án	(szerdán)	tartja.
Az	ülés	a	szokásos	
polgármesteri	 be-
számolóval	kezdő-
dik	 majd,	 Tanács	
Gábor	a	két	képvi-
selő-testületi	 ülés	
közti 	 fontosabb	
eseményekről,	pol-
gármesteri	 dönté-
sekről	 ad	 számot;	
majd	tájékoztatást	
tart	a	 lejárt	határ-
idejű	 határozatok	
végrehajtásáról,	az	
önkormányzat	 bi-
zottságainak	döntéseiről.	A	kép-
viselőknek	rendelkezniük	kell	az	
önkormányzat	2018.	évi	költség-
vetési	gazdálkodásának	átmeneti	
szabályozásáról,	amely	azt	az	idő-
szakot	fedi	le,	amıǵ	nem	kerülnek	

elfogadásra	a	jövő	évi	büdzsé	szá-
mai.	A� ltalában	az	év	utolsó	ülésén	
fogadják	el	a	következő	 év	 ülés-,	
munka	és	rendezvény	tervét.	Most	
sem	lesz	ez	másképp,	napirendre	
kerül	majd	az	előterjesztés.	A	de-

cember	végi	ülésen	fogadják	el	a	
falu	 településképi	 arculati	 kézi-
könyvét,	amely	a	jövő	 év	elejétől	
már	hatályba	is	lép.	A	Település-
képi	Arculati	Kézikönyvek	nevük-
höz	méltóan	településeink	sajátos,	

egyedi	arcát,	különösen	pedig	vé-
dendő	 értékeiket	 hivatottak	 be-
mutatni.	A	bordányi	anyagot	a	fa-
lugyűlés	 keretében	 tartott	 fóru-
mon	ismerhették	meg	az	itt	lakók,	
a	fórumon	és	azt	követően	beérke-

zett	 javaslatok	 a-
lapján	 vált	 végle-
gessé 	 az	 anyag,	
amit	most	a	képvi-
selő-testület	a	vég-
leges	 formájában	
fogad	 el.	 A	 tervek	
szerint	 még	 ezen	
az	 ülésen	kerülhet	
sor	a	Szociális	Szol-
gáltatástervezési	
Koncepció	vélemé-
nyezésére	 és	 elfo-
gadására	is.
Kedves	 Bordányi-

ak!	Ha	van	olyan	táma,	amelyről	szı-́
vesen	hallanának	bővebben,	vagy	
kıv́áncsiak	annak	vitájára,	vegye-
nek	részt	az	 év	utolsó	képviselő-
testületi	 ülésén	 december	 20-án	
17	órától	a	Faluházban!

Bordányból	két	pályázat	is	beérkezett	az	Online	kor-
mányzati,	közigazgatási	és	e-egészségügyi	szolgál-
tatások	terjedésének	és	a	digitális	jólét	megterem-
tésének	elősegıt́ése	országos,	 illetve	helyi	civil	 és	
szakmai	szervezetek	támogatásával”	cıḿű,	a	Nem-
zeti	Fejlesztési	Minisztérium	pályázati	felhıv́ására.	
A	 pályázat	 célja	 a	 közösségi	 internet	 hozzáférési	
helyek	infrastruktúrájának	fejlesztése,	a	korszerű	
info-kommunikációs	technológiai	(IKT)	eszköz	ál-
lománnyal	és	felkészült	szakemberekkel	bıŕó	pon-
tokon	keresztül	pedig	az	állampolgárok	ösztönzése	
az	IKT	eszközök	használatára,	ezáltal	a	digitális	jár-
tasság	fejlesztése	különös	tekintettel	a	munkaválla-
lási	korú	hátrányos	helyzetű	célcsoporttagok	köré-
ben.	A	közösségi	internet	hozzáférési	helyek	és	újon-
nan	csatlakozó	pontok	fejlesztésének	alapvető	cél-
ja,	hogy	a	fejlesztések	révén	a	pontok	hozzájárulja-
nak	a	digitális	alapkészségek	 fejlesztéséhez,	a	di-
gitális	készségekkel	nem	rendelkező	magánszemé-
lyek	számára	az	informatikai	eszközökhöz	és	az	in-
ternethez	hozzáférést	biztosıt́son,	továbbá,	hogy	az	
ehhez	szükséges	segıt́ő	szakértelem	minden	pon-
ton	rendelkezésre	álljon.	Az	egyik	pályázatot	a	Fa-
luház,	 mıǵ	 a	 másikat	 a	 Kulturális	 és	 Szabadidős	

Egyesület	nyújtotta	be.	Amennyiben	a	pályázatok	tá-
mogatást	 kapnak,	 számos	 program,	 esemény	 zajlik	
majd	a	településen	annak	érdekében,	hogy	a	különbö-
ző	korosztályok	minél	jártasabbak	legyenek	a	számı-́
tógépek	és	a	különböző	okos	eszközök	alkalmazásá-
ban,	és	biztonságosan	tudják	használni	az	internetet.

Tanács Gábor, polgármester

Az	év	utolsó	testületi	ülése	huszadikán	kerül
megrendezésre

„Bordány	 Nagyközség	 Önkormányzatának	
Képviselő-testülete,	valamint	minden	intézmé-
nyünk	dolgozója	nevében	kívánok	Önöknek	na-
gyon	boldog	karácsonyi	ünnepeket,	és	sikerek-
ben	gazdag	boldog	új	évet!	Bízom	abban,	hogy	
2018	mind	 a	 családokban,	 mind	 településün-
kön	egy	az	ideinél	eredményesebb,	gazdagabb	

egészségben	tudunk	megélni!”	
és	színesebb	év	lesz,	amelyet	boldogságban,
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Születés
„Azért	mert	szerettek,	jöttem	
a	világra.	S	lettem	új	fény,	
csillag,	szülők	boldogsága.
Szeressetek	engem	igaz	
szeretettel!	A	kincsetek	va-
gyok,	pici	kincs,	de	Ember!”

Halálozás
„Ne	fájjon	Nektek,	hogy	már	nem	vagyok	
Hiszen	Napként	az	égen	Nektek	ragyogok!	
Ha	szép	idő	van,	s	kék	az	ég,	
Jusson	eszetekbe	sok	szép	emlék.	
Ha	Rám	gondoltok,	soha	ne	sírjatok	
Inkább	a	szép	dolgokon	kacagjatok!	
Ha	telihold	van,	az	értetek	ragyog,	
S	azt	jelenti,	hogy	boldog	vagyok.	
Ha	hullócsillag	száll	az	éjféli	égen	
Akkor	mondjatok	egy	imát	értem!	
Én	is	imát	mondok	majd	értetek,	
hogy	boldog	lehessen	szívetek...”

Leonetta	Mónika	(Kovács	
Róbert	és	Belecz	Angéla	Rózsa);
	Ádám	(Molnár	Bálint	és	
Bálint	Orsolya);	Levente
(Zádori	Tibor	és	
Tanács	Gyöngyi)

Decemberi	demográfia

Takács	Ferencné	Eck	Erzsébet	(1951.);	Busa	István	
(1974.);	Béni	Ferencné	Móra	Mária	(1933.)

Két	programra	is	szerettünk	volna	támogatást	elnyer-
ni	 a	 Magyarország-Szerbia	 IPA	 Határon	 A� tnyúló	
Együttműködési	 Program	 keretében.	 Bordány	 Sza-
badkával	és	Hajdújárással	pályázott	közösen.	A	szerb	
oldalon	nagyon	sokáig	úgy	tűnt	támogatást	nyernek	
projektjeink,	 az	 összesı́tett	 eredmények	 sajnos	
mindkét	esetben	a	vonal	alá	szorıt́ ották	azokat,	 ıǵy	
nem	nyertünk	támogatást.	Az	egyik	fejlesztési	prog-
ram	fő	helyszıńe	Szabadkán,	mıǵ	a	másik	Bordány-
ban	 lett	volna.	A	műhelymunkák	keretében	két	na-
gyon	érdekes	területre	készült	el	konkrét	cselekvési	
terv.	Az	egyik	pályázatban	egy	a	vállalkozásokat,	ki-
mondottan	�iatal	vállalkozókat	segıt́ő	szimultán	cég	
létrehozása	valósulhatott	volna	meg,	ahová	szerb	és	
magyar	�iatalok	járhattak	volna	dolgozni,	megtanul-
va,	begyakorolva	a	legfontosabbakat.	A	másik	pályá-
zat	a	sportról	szólt	volna,	és	a	határ	két	oldalán	élő	
labdarúgás	utánpótlás	nevelés	fejlesztését,	közös	lab-
darúgó	tornák	rendezését	segıt́ette	volna.

Nincs	támogatás	határon	
átnyúló	programokra

Közös	erőfeszítéssel	lett	két	sikeres	pályázatunk
Még	márciusban	számoltunk	be	róla,	hogy	hét	tele-
pülés	 közösen	 nyújtott	 be	 pályázatokat	 az	 Emberi	
Erőforrás	Fejlesztési	Operatıv́	Program	keretében.	A	
felhıv́ásokra	Mórahalom,	Ruzsa,	A� sotthalom,	U� llés,	
Szatymaz,	Domaszék	és	Bordány	összefogásával	ké-
szültek	el	a	pályázati	anyagok,	és	a	települések	szá-
mos	járási	és	helyi	program	megvalósıt́ásra	szövet-
keztek.	A	napokban	érkezett	a	hıŕ,	hogy	az	egyik	pá-
lyázatunk	 támogatást	 nyert,	 ıǵy	 mind	 a	 járásban,	
mind	Bordányban	sok-sok	program	valósulhat	meg	
a	forrásnak	köszönhetően.	A	Bordányra	jutó	támoga-
tás	 kis	hıj́án	harminchétmillió	 forint.	Településün-
kön	megvalósulhat	például	egy	a	szociális	ágazatban	
dolgozó	munkatárs	szociális	munkás	képzése,	de	el-
sősegély	és	újraélesztési	tanfolyam,	érzékenyıt́ő	kép-
zések,	szakmai	tapasztalatcserék	és	tanyagondnoki	
találkozók	is	megszervezésre	kerülnek.	Tervbe	van	
egy	olyan	találkozó	megszervezése,	ahol	a	testvérte-
lepülésekről,	illetve	a	tanyagondnoki	hálózatban	ki-
emelkedő	 eredményt	 elérő	 hazai	 településekről	
érkeznének	tanyagondnokok,	szakemberek.	Ezen	a	
találkozón	az	ő	tapasztalataik,	jó	megoldásaik,	gya-

korlataik	 kerülnek	 bemutatásra	 előadások,	 work-
shopok	formájában.	A	pályázat	épıt́	a	bordányi	kö-
zösségi	önsegélyező	rendszer	eddigi	eredményeire,	
tapasztalataira,	megerősıt́ve	az	önkéntes	munkát	és	
a	köré	szerveződő	közösségeket.	Támogatásból	va-
lósulhat	meg	a	zöld	óvoda	és	iskola,	valamint	a	zöld	
i�júsági	közösségi	tér	program.	Visszatérő	téma	volt	
mindig	egy	tankert	kialakıt́ása	is,	a	pályázatnak	kö-
szönhetően	ez	az	álmunk	is	megvalósulhat.	Ugyan-
csak	 régi	 terv	volt,	 hogy	minden	 születendő	 gyer-
mek	után	ültessünk	egy	fát	a	faluban.	Ez	is,	és	szá-
mos	más	zöldrendezvény	terve	is	belekerült	a	már-
ciusban	 megı́rt	 anyagba.	 Most	 megvalósulhatnak	
ezek	 az	 álmok.	 A	 pályázat	 eredményeként	 kom-
posztpontok	kialakıt́ása	és	az	újrahasznosıt́ás	nép-
szerűsıt́ése	 is	megtörténik	majd.	 Számos	 izgalmas	
és	hasznos	program	is	meghirdetésre	kerülhet	a	kö-
zeljövőben,	úgy	mint	nyelvi	és	szabadidős	táborok,	
ösztöndıj́	program,	úszásoktatás,	gyógytorna,	zene-	
és	néptánc	oktatás,	jóga,	ételkóstolók	és	ételbemu-
tatók.	A	részletekről	folyamatosan	beszámolunk	majd	
a	bordányi	médiában.
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04.25.	H A

Daragaluska	
leves B

Frankfurti	tokány	tésztával,	
káposztasaláta

Kijevi	csirkemell	burgonyapürével,	
kompót

C

B

CKorhelyleves Zúzapörkölt	galuskával,	vegyes	vágott

04.25.	HSzerda
A

B

C

B

C

04.25.	HCsütörtök AMagyaros	
csirkeaprólék	
leves B

Tojáskrémmel	töltött	borda	rántva	petr.	
burgonyával,	fejes	saláta

Kakaspörkölt	tarhonyával,	csemege	
uborka

C

B

C
Zöldséges	
gombaleves

Tengeri	halfilé	mozerellával	csőben	
sütve	salátaágyon,	kapros	öntettel

04.25.	HPéntek A
Sárgaborsó	
gulyás B

Mákos	metélt,	alma

Tojásos	tészta

C

B

C
Tyúkmell	
comb	filé	
raguleves

Flecken	törtburgonyával,	kovászos	
uborka

A
A1

2

1

2

1

2

1

2

Hétfő
A

B

CC

A

Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	

Tejfölös	
karalábleves

Pirított	
tésztaleves

Zöldborsó	főzelék	párizsi	csirkemellel

Roston	sült	tarja	betyáros	raguval,	
rizzsel

Fokhagymás	apró	pirított	burgonyával,	
cékla

Marhahús	
erőleves	eper-
szalag	tésztával

Zöldbableves	
tojással

Mustáros	tejfölös	sertéstokány	penne	
tésztával

Rántott	csirkecomb	zöldséges	rizzsel,	
befőtt

Paradicsomos	húsgombóc	főtt	
burgonyával

Dermedt	nótáját	fújja	a	tél,
tar	ágakon	virraszt	a	hold,
csillagudvarában	csendet	old;
ezüstporát	hinti	a	jeges	szél.

Az	O� römhıŕ	angyalszárnyon	száll,
a	betlehemi	békét	hoz,
hitetlenhez,	becsapotthoz,
már	nem		fáj	a	konok	halál.

Templomba	hıv́	a	harangszó.
Feltűrt	gallérral	követ	az	éj,	
keblén	szikrát	vet	a	fagyos	hó.

Jászólban	fekszik	minden	kincsem,
hóglóriát	pörget	fölém	az	ég,
s	fejemre	áldást	szór	az	Isten.

Karácsony

Zádori-Molnár	Ágoston

Ajándék!	BordányKártyások	�igyelem!	December	
18-tól	2018.	január	31-ig	minden	vásárlás	után	a	
10%	 kedvezmény	mellé	 ajándék	 kávé	 és	meg-
lepetés	jár	a	kártyahasználónak!
("Tuti	Gyümi	Zöldséges	Bordány,	Kossuth	u.	54.")

Közérdekű	közlemény:	Elveszett	egy	sárga	citrom-
savas	dobozban	elhelyezett	nagyothalló	készülék.
Kérjük,	aki	megtalálta	hıv́ja	fel	a	288-472-es	telefon-
számot.	Előre	is	köszönjük!

Fontos	tudnivalóként	közöljük,	hogy	a	helyi	falugaz-
dász	utolsó	bordányi	ügyfél	fogadási	napja	decem-
ber	22-re	(péntekre)	esik.	Ezt	követően	2018.	január	
02-án	(kedden)	lesz	elérhető.	Továbbá	az	őstermelő-
ket	érintő	változásokról	2018.	január	második	felé-
ben	tart	tájékoztatót.	Ezúton	is	Kellemes	U� nnepeket	
és	Boldog	U� jesztendőt	Kıv́án	miden	gazdálkodónak.

Falugazdász	ügyfélfogadása	

A	Faluház	és	könyvtár	nyit-
va	tartása	az	ünnepek	alatt
2017.	december	24.	és	2018.	január	1.	között	az	In-
tegrált	Közösségi	Szolgáltató	Tér	és	Községi	Könyv-
tár,	a	konditerem,	valamint	a	Bordányi	I�júsági	Infor-
mációs	Pont	zárva	tart.	2018.	január	2-től	a	megszo-
kott	nyitva	tartás	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.

Az	első	adventi	gyertya	meggyújtása	jelzi,	hogy	elér-
kezett	a	decemberi	hónap,	amikor	is	még	sok	min-
dent	szeretnénk	elvégezni	ebben	az	évben,	de	már	az	
idő	hiánya	miatt	nincs	rá	lehetőségünk.	A	Nefelejcs	
Nyugdıj́as	klubban	 is	 ıǵy	vagyunk	ezzel.	December	
12-én,	amikor	ıŕom	ezt	a	cikket	már	javában	készü-
lődünk	az	évzáró	Családi	napunkra,	amelyet	koráb-
ban	csak	a	Mindenki	névnapjaként	emlegettünk.	Egy	
kicsit	 bővıt́ettünk	 és	 újıt́ottunk	 rajta,	 de	 legfőképp	
erősıt́ettük	a	családias	jellegét.	Terveink	között	sze-
repel	természetesen	a	névnaposok	felköszöntése,	tár-
salgás,	ajándékozás	és	a	közös	uzsonna	elfogyasztá-
sa.	Meglepetésként	frissıt́ ő	italról	és	talpalávalóról	is	
gondoskodunk	 vendégeink	 számára.	 Kedves	 támo-
gatóink,	intézmények,	cégek,	magánszemélyek	és	ter-
mészetesen	klubunk	tagjai,	ezúton	szeretném	meg-
köszönni	 az	 ezévi	 támogatást	 mindannyiótoknak,	
hogy	 segıt́ségetekkel,	 ilyen	 szép	 eredményeket	 ér-
tünk	el	idén	is.	Kıv́ánom,	hogy	a	jövőben	is	maradjon	
meg	mindenkivel	ez	a	jó	kapcsolat	és	legyen	erőnk	és	
jó	 egészségünk,	 hogy	 tovább	 folytathassuk	 mun-
kánkat.	Nagyon	Kellemes	Karácsonyi	U� nnepeket	és	
Boldog	2018-ik	évet	kıv́ánok	mindenkinek.
	 							Őszinte	tisztelettel,	Szalai	Antal	klubvezető

Évzáró	ünnepség	a	nyugdí-
jas	klub	tagjainak
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Idén	második	alkalommal	került	
megrendezésre	 a	 szociális	 köz-
pont	nyıĺt	napja	2017.	november	
14-15	között.	Az	esemény	célja	az	
volt,	hogy	betekintést	nyújtsunk	
az	 intézmény	mindennapi	mun-
kájába.	 A	 vendégek	 köszöntését	
követően	 röviden	 bemutatásra	
került	az	intézmény	által	biztosı-́
tott	szolgáltatások	köre.	Ezután	a	
Hóvirág	 Idősek	 Klubja	 készség-
fejlesztő	 programja	 vette	 kezde-
tét,	ahol	minden	résztvevő	meg-
találhatta	 a	 neki	 legvonzóbb	 el-
foglaltságot.	A	foglalkozás	zenés,	
könnyű	 ülőtornával	 kezdődött,	

majd	 játékos	 formában	 magyar	
népdalokat	és	nótákat	énekeltek	
közösen	 az	 idősek.	 A	 nap	 folya-
mán	volt	még	papıŕvirág	készıt́és,	
Bingo	 és	szókirakó	társasjátéko-
zás.	Délután	a	szociális	gondozók		
bemutatták	a	leggyakoribb	ottho-
ni	 gondozási-,	 ápolási	 tevékeny-
ségeket,	mint	például	a	fekvőbe-
teg	öltöztetését,	ágyazást,	mozgá-
sának	 és	 mozgatásának	 elősegı-́
tését	 vagy	 az	 inkontinens	 beteg	
ellátását.	 A	 második	 nap	 a	 régi	
„O� no”	 épületében	 folytatódott,	
ahol	különböző	kézműves	foglal-
kozáson	próbálhatták	ki	magukat	

Január	elsejétől	megszűnik	a	hab	és	szódapatron,	tudósıt́otta	a	vásár-
lókat	a	Liss	Patrongyártó,	Töltő	és	Forgalmazó	Kft.	A	háztartásoknak,	
akik	eddig	a	hagyományos	szódásszifont	használták,		át	kell	majd	állni-
uk	egy	modernebb	fejlesztésű	változatra.	A	változás	az	ár	növekedésé-
vel	is	jár.	Egy	tıź	darabos	szódapatron	999	Ft,	mıǵ	egy	tıź	darabos	hab-
patron	1290	Ft-ba	kerül	majd.	Jó	hıŕ,	hogy	aki	továbbra	is	a	hagyomá-
nyos	 szóda-,	 illetve	habszifonját	 az	egy	apró	 átalakıt́ással	megteheti	
ezt:	az	új	tıṕusú	patronok	miatt	a	szifonfejben	lévő	tömıt́őgyűrűt,	nyak-
gumit	kell	kicserélni.	Ezek	azonban	
minden	eldobható	patronos	doboz-
ban	benne	lesznek	–	ajándékként.	
A	cég	a	technológiaváltást	azzal	in-
dokolta,	hogy	mıǵ	30-40	éve	évi	300	
millió	darab	patront	tudtak	értéke-
sıt́eni,	mostanra	10	millióra	csök-
kent	ez	a	szám.	A	régi	cserélhető	töl-
tőhüvelyeket	 még	 visszaváltják	 a	
boltokban.	Legkésőbb	március	vé-
géig	kérhetjük	vissza	a	betétdıj́	árát.

a	 résztvevők.	 Volt	 szabás-varrás,	
goblein	varrás,	hıḿzés,	ablakdıśz	
készıt́és,	mandala	szıńezés,	agya-
gozás,	 kerámia	 készı́tés.	 A	 cso-
portfoglalkozással	 célunkat	 elér-
tük,	 hiszen	 a	 résztvevők	 megta-
pasztalták	az	alkotás	örömét,	a	kö-
zösséghez	való	tartozás	pozitıv́	él-
ményét.	Mindkét	napon	lehetőség	
volt	megtekinteni	az	ellátottaink	
kézi	munkáiból	összeállıt́ ott	kiál-
lıt́ást.	A	nyıĺt	naphoz	kapcsolódva	
vendégeink	voltak	a	pályaválasz-
tás	előtt	álló	7.	és	8.	évfolyamba	já-
ró	általános	iskolás	diákok.	Ebből	
az	alkalomból	szerettük	volna	be-
mutatni	 az	 „Ezerarcú”	 Szociális	

Második	alkalommal	Nyílt	Napok	az	ISZEK-ben

Megszűnik	a	hab	és	szódapatron

Munkát,	 mint	 hivatást.	 Fotókkal,	
kis	videókkal	illusztrált	beszélge-
tős	előadás	közben	gyakorlati	fel-
adatokban	is	részt	vehettek	a	bá-
tor	 jelentkezők.	 Pl:	 egymás	 vér-
nyomását	 szakszerűen	 megmér-
hették,	 kipróbálhattak	 különféle	
gyógyászati	 segédeszközöket.	
Szemmel	láthatóan	a	kerekesszék	
kipróbálása	 nyújtotta	 a	 legna-
gyobb	élményt	a	gyerekek	számá-
ra,	 használatával	 megtapasztal-
hatták	milyen	 segıt́őnek	 és	 segı-́
tettnek	 lenni.	 A	 program	 „biza-
lom”csapatjátékkal,	majd	a	védő-
női	 szolgálat	 és	 a	 szociális	 köz-
pont	 épületének	 körbejárásával	
zárult.	 „O� rülök,	 hogy	 megismer-
hettem	az	ISZEK-et,	és	beleláthat-
tam	abba	a	munkába,	ami	ott	fo-
lyik.	E� rdekes	volt	a	csapatépıt́ő	já-
ték,	 a	 kerekesszék	 kipróbálása.	
Máskor	is	szıv́esen	fogok	oda	men-
ni.”	Mondta	az	esemény	után	egy	
8.	osztályos	tanuló.	Jelentőségtel-
jes,	élményekkel	teli	napok	voltak	
ezek,	 vendégeinknek,	 ellátotta-
inknak,	segıt́őinknek	egyaránt,	kö-
szönjük,	hogy	megtiszteltek	láto-
gatásukkal.	
Kellemes	 Karácsonyi	 U� nnepeket	
és	 sikerekben	 gazdag	 Boldog	 U� j	
E� vet	kıv́ánunk!			Az	ISZEK	dolgozói
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Idén	 is	nagy	 izgalommal	várták	az	 óvodás	gyerekek	a	Mikulás	 érke-
zését.	Előtte	nap	az	óvó	nénik	meseelőadással	lepték	meg	az	ovisokat.	A	
mesében	Csintalan	Karcsi	elrakta	az	ablakokból	a	kiscipőket	és	a	Mi-
kulás	nem	tudta	az	ajándékait	szétosztani.	A	nyuszi,	a	kutya	és	a	cica	a	
Mikulás	segıt́ségére	sietett	és	Karcsi	is	jó	kis�iú	lett	a	mese	végére.	A	
gyerekek	a	nap	végén	egy-egy	kiscipőt	vihettek	haza,	amit	az	algyői	Ga-
rajszki	Andrásné	E� va	óvónéni	készıt́ett	ajándékba	az	óvodásainknak.	
December	6-án	megérkezett	a	várva	várt	vendég	manói	kıśéretében.	A	
találkozást	komoly	készülődés	előzte	meg.	Kedves	Mikulás-váró	ver-
sikéket,	dalocskákat	tanultak	a	gyerekek	és	a	foglalkozások	folyamán	is	
előkerültek	a	jó	öreg	Mikulást	felidéző	formák,	képek.	A	csoportszobá-

ban	helyet	foglalt	a	vendég,	mert	
hát	nagyon	elfáradt	a	hosszú	út	so-
rán,	a	gyerekek	pedig	körbe	ülték.	
Mindenki	 elmondta	 a	 versikét,	
mondókát	vagy	énekelt,	aminek	az	
öreg	Mikulás	nagyon	 örült,	majd	
sorba	kiosztotta	a	csomagokat.	A	
végén	minden	gyerek	megıǵérte,	
hogy	a	következő	Mikulás	ünnep-
ségig	nagyon	jó	és	szófogadó	gyer-
mek	lesz.	Köszönjük	a	Mikulásnak	
és	 manóinak,	 hogy	 széppé	 vará-
zsolták	a	délelőttünket!

Intézményünk	 2017.	 december	
27-től	2018.	január	2-ig	zárva	tart.	
Utolsó	nevelési	nap:	2017.	decem-
ber	22.	(péntek).	Első	nevelési	nap:	
2018.	 január	 3.	 (szerda).	 Az	 Ap-
raja-	Falva	O� voda	és	Bölcsőde	dol-
gozói	 nevében	 kıv́ánok	 O� nöknek	
és	családjuknak	békés,	boldog	ka-
rácsonyi	ünnepeket!
	 							Lázárné	Borbola	Márta

Apraja-falvi	Mikulás	programok	a	gyerekeknek	

A	Bordányi	Faluház	több	más	környékbeli	településhez	hasonlóan	az	évkezdet	kapcsán	újévi	koncertet	szer-
vez.	A	2018.	január	6-án,	szombaton	délután	hat	órától	megrendezésre	kerülő	eseményre	várnak	minden	
bordányi	 családot,	 civil	 szervezetek	 tagjait,	 képviselőket,	 intézményvezetőket,	 vállalkozókat	 és	minden	
olyan	támogatót,	aki	sokat	tesz	a	település	fejlődéséért,	szıv́én	viseli	Bordány	sorsát.	A	műsort	immár	hato-
dik	éve	a	Mórahalmi	Alapfokú	Művészeti	Iskola	Fúvós-
zenekara	azaz	a	Mórahalmi	Fúvószenekar	adja	majd.	A	
kétrészes	műsor	szünetében	Bordány	Nagyközség	O� n-
kormányzata	újévi	koccintásra	is	várja	a	település	min-
den	lakóját.	A	várhatóan	remek	hangulatú	koncert	kivá-
lóan	megalapozhatja	az	évkezdetet,	ıǵy	a	szervezők	re-
ményei	szerint	ismét	egy	sikeres,	program	gazdag	év	elé	
nézünk.	A	koncert	ideje	alatt	lehetőség	van	az	Egérház	
Alapıt́ványt	 támogatni,	 akik	 a	 jótékonyságból	 befolyt	
összeget	a	2018.	évi	települési	programok	megvalósıt́á-
sára	használnak	majd	fel.	Az	újévi	koncert	ingyenes,	sze-
retettel	várnak	mindenkit!

Ismét	Újévi	koncertet	szervez	a	Bordányi	Faluház
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Méltán	 lehetünk	 büszkék	 isko-
lánk	jelenlegi	és	volt	diákjaira.	Az	
alábbi	alkotók	műveit	beválogat-
ták	a	mórahalmi	Rotary	Club	“Pa-
pıŕra	vetve”	cıḿű	szépirodalmi	és	
képzőművészeti	alkotások	2017-
es	 antológiájába:	 Csillag	 A� gnes	
(13),	Dudás	Roland	(15),	Hegedűs	
Péter	(17),	Kiss	Angelika	(12),	Tóth	
Izabella	 (12),	 Zádori	 Violetta	
(22).	Felkészıt́ő	pedagógusok:	Sán-
dor	 Mónika,	 Hegedűsné	 Gyuris	
Katalin,	Kiss	János.	Gratulálunk!
Sok	 információval	 gazdagodhat-
tak	a	pályaorientációs	est	résztve-
vői	a	Sportcsarnokban,	ahol	13	kö-
zépiskola	képviselői	mutatkoztak	
be.	Az	érdekes	prezentációkat	és	
tájékoztatót	 követően	 a	 hetedik	
és	nyolcadik	osztályosok,	a	szülők	
és	minden	érdeklődő	választ	kap-
hatott	 kérdéseire,	 amelyet	 köz-
vetlenül	az	iskola	képviselőjének	
tehetett	fel.	November	17-én	az	al-
só	tagozatosok	részére	„foglalko-
zások”	tematikus	napot,	a	felső	ta-
gozatosok	részére	pedig	pályavá-
lasztási	 programot	 rendezünk	 a	
délelőtt	folyamán.	Az	5.-7.	osztá-
lyosok	Bordány	 különböző	 hely-
szıńein:	Faluház,	könyvtár,	pékség,	
Vadgesztenye	I�júsági	szálláshely,	

Sok	szeretettel	hıv́unk	és	várunk	mindenkit	a	sportcsarnokba	2018.	ja-
nuár	20-án,	a	harmadik	alkalommal	megrendezésre	kerülő	Jótékonysá-
gi	Katolikus	Bálra!	Belépőjegyek	a	Faluházban	és	a	Vadgesztenye	E� tte-
remben	4000	Ft/fő	áron	vásárolhatóak	meg.	A	háromfogásos	vacsorát	a	
Vadgesztenye	E� tterem	biztosıt́ja,	a	zenét	Busa	Szaby	és	a	Ráadás	Zene-
kar	szolgáltatja.	Tombola	felajánlásokat	a	szentmisék	után	a	sekrestyé-
ben	fogadjuk.	Támogatójegyek	vásárlására	is	lehetőség	van	a	belépője-
gyeket	árusıt́ó	helyeken.	A	bálon	összegyűlt	és	a	támogató	jegyek	meg-
vásárlásából	származó	adományokból	plébániánk	belső	felújıt́ását	sze-
retnénk	folytatni.	Bővebb	információ	Dr.	Janes	Zoltán	plébánostól	kérhető.

III.	Bordányi	Jótékonysági	Katolikus	Bál

Friss	híreink	az	általános	iskola	mindennapjaiból

ISZEK,	 Polgármesteri	 hivatal	 is-
merkedhettek	meg	több	foglalko-
zással.	A	8.	osztályosok	Szegeden	
az	 I�júsági	 Házban	 vettek	 részt	
pályaválasztási	napon.	November	
20-án	14	órakor	mesemondó	ver-
senyt	rendeztünk	az	alsó	tagoza-
tosok	számára.	November	22-én	a	
Simonyi	helyesıŕási	verseny	helyi	
fordulóját	 rendeztük	meg	a	 felső	
tagozatosoknak.	December	3-án	a	
4.	osztályosok	műsora	volt	16:00-
kor	a	Szent	István	téren.	A	műsor	
után	 osztályaink	 bekapcsolódtak	
az	Adventi	vásárba,	a	gyermekek	

által	 készı́tett	 alkotások	 megvá-
sárlásával	az	osztályokat	támogat-
ják.	 December	 4-én	 rendeztük	
meg	 a	 Verses	 mesemondó	 ver-
senyt	az	alsó	tagozatosok	számá-
ra.	December	6-án	iskolánkba	lá-
togatott	 a	 Mikulás.	 Ezúton	 kö-
szönjük	a	szülők	támogatását.	De-
cember	 8-án	 15:00-19:00-ig	 Mi-
kulás-buli	volt	a	felső	tagozatosok	
számára.	December	18-án	 tanár-
diák	focimeccs	lesz	a	tornaterem-
ben	 15:30-tól.	 December	 20-án	
17:00-tól	a	bordányi	Szent	István	
templomban	 Karácsonyi	 koncert	
lesz	 tanulóink	 és	 pedagógusaink	
részvételével.	Sok	szeretettel	vár-
juk	a	szülőket,	családokat!	Decem-
ber	22-én	10:30-tól	lesz	az	iskola	
karácsonyi	műsora	a	Faluházban.
A	téli	szünet	december	23-tól	 ja-
nuár	2-ig	tart.	Az	első	tanıt́ási	nap:	
2018.	 január	 3.	 A	 hét	 hıŕe,	 hogy	
közzétették	a	döntési	listát,	mely-
nek	 értelmében	 1	 212	 800	 Ft-ot	
nyert	az	A� dám	Jenő	A� ltalános	Is-
kola	és	Alapfokú	Művészeti	Iskola	
HAT-17-01-2017-01124	 sorszá-
mú	Határtalanul	pályázata	Erdély-
be.	Hatalmas	karácsonyi	ajándék	
ez	a	hetedik	osztály	számára!
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Advent	és	a	karácsonyi	idő

„Itt	az	óra,	hogy	fölébredjünk	az	álomból:	üdvössé-
günk	közelebb	van,	mint	amikor	hıv́ők	lettünk.	Múló-
ban	az	éjszaka,	a	nappal	pedig	közel.	Vessük	hát	le	a	
sötétség	tetteit,	és	öltsük	fel	a	világosság	fegyvereit.''	
(Róm	 13,11-12)	 A	 karácsonyt	megelőző	 hetekben	
szeretnénk	elcsendesedni,	 egy	kicsit	 jobban	oda�i-
gyelni	a	lelkünkre,	s	a	Jóisten	szavára.	I�gy	készülünk	
az	egyik	legszebb	ünnepünkre,	Urunk	születésére,	a	
karácsonyra.	Az	alábbiakban	összegyűjtöttük	Egyház-
községünk	 programjait,	 melyekkel	 segıt́eni	 szeret-
nénk,	hogy	valóban	felkészüljünk	Jézus	megtestesü-
lésének	ünnepére.	Szeretettel	várunk	mindenkit!

Kora	reggeli	istentisztelet
Roráte	 szentmise	 a	 templomban	 december	 21-én	
(csütörtökön)	6:30-tól.	Régi	 szép	adventi	 szokás	a	
hajnali	mise,	mely	még	sötétben	kezdődik,	de	mire	
véget	ér,	a	nap	is	felkel.	Kifejezi	virrasztó	várakozá-
sunkat	Krisztus	eljövetelére.	E	szentmisére	hozzunk	
magunkkal	gyertyát,	hogy	a	szentmise	első	könyör-
géséig	ezzel	világıt́sunk.	A	szentmisét	követően	sze-
retettel	hıv́unk	mindenkit	közös	reggelire	a	hittante-
rembe.	A	gyermekek	innen	mehetnek	az	iskolába.

Fogadja	be	a	szentcsaládot	
Szállást	keres	a	szent	család	kilenced	december	15-
23-ig.	A	szállást	kereső	Szent	Családot	ábrázoló	ké-
pet	minden	nap	más	családhoz	viszik,	mely	köré	ösz-
szegyűlik	a	hıv́ek	egy	kisebb	csoportja,	hogy	együtt	
imádkozva	készüljenek	a	karácsonyra.	A	kezdő	és	a	
befejező	alkalmat	(XII.	15.	és	23.)	a	templomban	tart-
juk	16	órai	kezdettel.	Részletekről	érdeklődni	a	sek-
restyében	lehet.

Két	helyszínen	tartanak	Ad-
venti	lelki	napot
Karácsonyi	 ajándékkészıt́ésre	 kerül	 sor	 az	 ISZEK-
ben	december	16-án	(szombaton)	13:30-16:00-ig.	A	
gyermekek	és	szüleik	a	kézműves	foglalkozás	kere-
tében	 saját	 készıt́ésű	 ajándékokat	 készıt́hetnek.	 A	
részvételi	 szándékukat	 a	 következő	 elérési	módo-
kon	jelezhetik:	a	bordanyplebania@gmail.com-on;	a	
Szent	István	Király	Plébánia	-	Bordány	facebook-ol-
dalon;	a	06	30/	907-3654,	illetve	a	30/479-9840-es	
telefonszámon.	 Ugyanezen	 a	 szombati	 napon	 Ad-
venti	 lelki	 nagytakarı́tás	 a	 templomban	 16:00-
17:00-ig.	A	4-12.	osztályos	gyermekek,	�iatalok	és	a	
szülők	részére	bűnbánati	 liturgia	 	 és	szentgyónási	
lehetőség,	közben	pedig	zenés	elmélkedés.

Lelkigyakorlatot	 tartanak	 december	 15-én	 (pénte-
ken),	16-án	(szombaton)	17	órától	és	17-én	(vasár-
nap)	9:30-tól.	A	lelkigyakorlatot	vezeti:	Kopasz	István	
üllési	plébános.	A	szentmise	előtt	16-tól	gyóntatás.

Lelkigyakorlatokra	hívják

Szentesti	mise	a	templomban
December	24.	vasárnap	21	órától	A	várva	várt	vendég	
érkezése	 –	 a	hittanosok	karácsonyi	műsora,	 illetve	
21:30-tól	„E� jféli”	szentmisére	kerül	sor.

Hála	Urunk	megszületéséért
Urunk	 születésének	 tiszteletére	 december	 25-én	
(hétfőn)	9:30-tól	U� nnepi	szentmise.	Az	ünnepi	nagy-
mise,	régi	nevén	"aranyas	mise"	az	éjfél	titok-teljes	li-
turgiája	után	magasztos	dıśszel	és	hangos	vigadozás-
sal	ünnepli	az	isteni	Fény	teljes	ragyogását.	A	Gyer-
mekben	most	már	az	U� dvözıt́őt	szemléljük,	aki	betel-
jesıt́ette	a	nemzetek	ősi	vágyát,	s	megkezdi	történel-
mi	küldetését.

Szt.	István	az	első	vértanú
U� nnepi	szentmise	december	26-án(kedden)	9:30-tól.	
Szent	 István	már	 az	 újszülött	Egyházban	a	keresz-
tény	megbocsátás	példája,	a	vértanú	lelkület	nevelő-
je,	a	hittérıt́őknek	és	a	papságra	készülőknek	pártfo-
gója.	,,Tegnap	az	Úr	testet	öltve	alászállt	a	földre	-	ma	
az	ő	szolgája	vértanúsággal	koronázva	följut	a	menny-
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be.	Azért	juthatott	föl	az,	akit	ellenségei	megköveztek,	
mert	előbb	alászállott	az,	akit	az	angyalok	énekeltek."	
(Részlet	Szent	Fulgentius	ünnepi	beszédéből)

Szent	család	vasárnapja	december	31-én	(vasárnap)	
9:30-tól	 a	 templomban.	 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	ajánl-
ja.	A	szentmise	keretében	kerül	sor	a	jelenlévő	csalá-
dok	megáldására.	Mivel	e	vasárnap	a	polgári	év	utol-
só	napja,	a	Te	Deum	eléneklésével	hálát	adunk	az	el-
múlt	esztendő	minden	ajándékáért.

Családok	oltalomba	ajánlása

Szűz	Mária	(Isten)	anyasága
Január	 1-én	 (hétfőn)	 9:30-tól	 U� nnepi	 szentmisére	
kerül	sor	a	templomban.	E	napon	felidézzük	a	kará-
csonyi	 ünnep	 fényét	 és	 örömét,	egyben	tisztelettel	
emlékezünk	meg	az	istenszülő	Máriáról	és	ekkor	ér	
véget	karácsony	nyolcada.

Vízkereszt	-	Urunk	megjelenése	
Január	6-án	(szombaton)	17	órától	U� nnepi	szentmi-
sét	 tartanak	a	 templomban.	A	Napkeleti	bölcsek	a	
gyermekben	elismerik	a	várva	várt	királyt.	Ajándé-
kaikkal	(arany,	tömjén,	mirha)	kinyilvánıt́ják	az	ő	fön-
ségét.	Bennük	a	földkerekség	járul	a	Kisded	elé.

KEGYELMEKBEN	GAZDAG	ADVENTI	KÉSZÜLETET	ÉS	ÁLDOTT	KARÁCSONYT	KÍVÁNUNK!

Legyen	biztonságban	az	év	végi	ünnepi	időszakban	is
A	karácsonyi	készülődés,	bevásárlás	idején	fáradtab-
bak,	 �igyelmetlenebbek	 lehetünk,	 ami	 kedvezhet	 a	
tolvajoknak.	Néhány	jótanács	ezzel	kapcsolatban.	Az	
értékeket	mindig	tartsák	szem	előtt	ha	tömegközle-
kedést	használnak,	bevásárlóközpontokban	 járnak,	
vagy	 tömegben	 vannak,	mert	 ezeket	 a	 helyzeteket	
használhatják	ki	az	
alkalmi	és	a	zsebtol-
vajok!	A	pénzt,	 ira-
tot,	mobiltelefont	a	
kabát	 vagy	 táska	
belső	részén,	lehető-
leg	 több	 helyen,	 és	
cipzárazható	 zse-
bekben	 tartsák!	Ne	
vigyenek	 magunk-
kal	 a	 szükségesnél	
több	 készpénzt!	 A	
bankká r tya 	 P IN	
kódját	soha	ne	tart-
sák	 a	 kártya	 mel-
lett!	 Győződjenek	
meg	róla,	hogy	biz-
tosan	 lezárták-e	 a	
gépjárművet!	Ne	hagyjanak	semmit	feltűnő	helyen,	
hiszen	akár	egy	szem	előtt	hagyott	műanyag	 táska	
miatt	is	feltörhetik	az	autót,	ami	jelentős	plusz	költ-
séget	generálhat	az	 ünnepre.	Egyre	népszerűbb	az	
online	vásárlás.	Itt	is	körültekintőnek	kell	lenni.	Ha	a	

weboldalon	helytelen	magyarsággal	ıŕnak,	már	gya-
núra	adhat	okot.	Banki	kódokat	soha	ne	adjanak	ki!	
Ebben	az	időszakban	gyakori	az	adománygyűjtési	te-
vékenység.	Amennyiben	utcán	szólıt́ják	meg,	ügyel-
jen	 rá,	 hogy	megfelelőképp	 igazolja	magát	 az	 ado-
mánygyűjtő.	Ha	pénzt	adna	át,	körültekintően	tegye,	

a	másik	 fél	 lehető-
leg	 ne	 lássa,	 hogy	
honnan	 és	 mennyi	
pénzt	 vesz	 elő!	 Ha	
otthonában	 keres-
nék	 fel	 ezzel	 a	 cél-
lal,	ne	engedjen	be	
senkit!	Kérjen	csek-
ket,	vagy	kérje	meg	
az	 illetőt,	 hogy	 az	
ajtó	vagy	kapu	előtt	
várjon,	mıǵ	O� n	a	fel-
ajánlott	 pénzzel	
viszszatér!	Ameny-
nyiben	 az	 ünnepi	
időszakban	 elutaz-
nának	 otthonról,	
kérjenek	meg	vala-

kit,	hogy	a	kellemetlenségek	elkerülése	 érdekében	
időnként	ellenőrizze	a	lakást,	ürıt́se	ki	a	postaládát	-	
azt	a	látszatot	keltve,	hogy	van	otthon	valaki.	Kérjük	
önöket,	 hogy	 szıv́leljék	 meg	 jótanácsainkat	 és	 ne	
hagyják	másoknak,	hogy	elrontsák	az	ünnepüket.
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9.	Adventi	hétvégék	és	jótékonysági	karácsonyi	vásár
December	3-án,	advent	első	vasár-
napján	vette	kezdetét	az	Adventi	
Hétvégék	 és	 Jótékonysági	 Kará-
csonyi	vásár,	melyet	már	kilence-
dik	 éve	szervez	meg	a	Gyermek-	
és	I�júsági	O� nkormányzat.	A	ren-
dezvény	 fennállása	 óta	 rendha-
gyó	alkalommal,	idén	csak	három	
hétvégén	 gyűlhet	 össze	 a	 lakos-
ság	együtt	tölteni	az	adventi	esté-
ket,	 hiszen	 a	 negyedik	 vasárnap	
december	 24-e	 lesz,	 ı́gy	 aznap	
csak	 a	 délelőtti	 szentmise	 után	
tart	közös	gyertyagyújtást	az	i�jú-
sági	 önkormányzat.	 A	 vásárt,	
mint	minden	évben	rengeteg	egy-
eztetés	és	előkészület	előzte	meg.	
Az	 október	 végi	 vihar	miatt	 na-
gyon	sok	lakos	jelezte	az	i�júsági	
önkormányzat	és	a	polgármesteri	
hivatal	felé	is,	hogy	felajánlaná	fe-
nyőfáját,	melyet	az	erős	szél	meg-
rongált.	Sajnos	az	összes	fenyőfa	
kivágására	 és	elhelyezésére	nem	
volt	lehetősége	a	falunak,	de	ıǵy	is	
az	intézmények	nagy	része	kará-
csonyfához	juthatott.	Bordány	ka-
rácsonyfáját	 Barna	 Lajos	 és	 csa-
ládja	 ajánlotta	 fel.	 2016-ban	 is	
voltak	próbálkozások	a	kivágásá-
ra,	de	akkor	az	elhelyezkedése	és	
a	 rossz	 időjárás	miatt	nem	sike-
rült	kivágni	a	fát.	Szerencsére	idén	
sikerült	megoldást	találni;	a	Bor-
dányi	Településfejlesztő	Kft	Lovai	
Misi	bácsi	vezetésével	és	a	Dankó-
Vill	Kft	a	darujával	ki	tudta	emelni	
a	helyéről	a	fenyőt,	melyet	körül-
belül	 5	 méteresre	 vágtak,	 hogy	
könnyebb	legyen	dıśzıt́eni.	A	Bet-
lehemet	 szintén	 a	 Településfej-
lesztő	Kft	munkatársai	épıt́ették,	
a	 felhasznált	 bálákat	 Kádár-Né-
methné	Masir	Katalintól	és	család-
jától	 kaptuk	kölcsön.	Mint	eddig	
is,	az	ISZEK	kollégái	vállalták,	hogy	
megkötik	Bordány	adventi	koszo-
rúját	és	rendbe	hozták	a	betlehe-
mi	istálló	bábjait	is.	Lajkó	Andor	
őstermelő	biztosıt́otta	a	szıńpad-
hoz	 szükséges	 raklapokat.	 A	 tér	
feldıś zıt́ését	a	Gyermek-	és	I�júsá-
gi	 O� nkormányzat	 testülete	 és	 a	
Kulturális	és	Szabadidős	Egyesü-

let	önkéntesei	végezték.	A	bordá-
nyiak	mind	a	három	hétvégén	Sza-
bó	László	olaszrizlingjét	 fogyaszt-
hatják.	 Ezúton	 is	 szeretnénk	 kö-
szönetet	mondani	a	sok-sok	támo-
gatásért!	A	vasárnap	reggeli	hava-
zásnak	köszönhetően	igazán	téli-
es	hangulat	fogadta	a	bordányia-
kat	és	vendégeiket	a	Szent	István	
téren.	 Délután	 16	 órára	 nagyon	
sok	 érdeklődő	 volt	 a	 helyszıńen,	
ami	nem	is	csoda,	hiszen	a	Schola	
egyházi	 énekkart	követően	az	ál-
talános	iskola	tanulói	mutatták	be	

adventi	műsorukat.	Az	első	gyer-
tyát	Ocskó	Zoltán,	az	általános	is-
kola	 igazgatója,	 dr	 Janes	 Zoltán	
plébános	 és	 Lajkó	 Bálint	 i�júsági	
polgármester	 gyújtották	 meg.	 A	
szıńpadi	műsor	után	halk	zeneszó	
mellett	 beszélgettek	 a	 látogatók.	
Lajkó	Bálint	i�júsági	polgármester	
a	gyertyagyújtást	megelőzően	rö-
viden	összefoglalta	az	i�júsági	ön-
kormányzat	elmúlt	egy	évét,	illet-
ve	 elmondta,	 milyen	 fejlesztése-
ket	szeretnének	végrehajtani	a	vá-
sár	bevételéből.	Ezek	közül	a	leg-
kiemelkedőbb	 és	 legfontosabb-
nak	 tartott	 a	 Biip	 eszközeinek	

fejlesztése.	 A	 közösségi	 tér	 17.	
születésnapja	alkalmából	a	Gyifö	
beszerzett	 két	 új	 játékot	 a	 Play-
Station	3-hoz;	a	Fifa	17-et	és	a	Just	
Dance	 2017-et,	 illetve	 az	 ehhez	
szükséges	Play	Station	Move-ot	és	
kamerát.	Szintén	nyáron	vásárolt	
a	testület	egy	139	cm-es	Ultra	HD	
felbontású	 okostelevı́ziót,	 hogy	
jobb	 minőségben	 lehessen	 �il-
mezni	vagy	meccset	nézni,	a	régi	
127	cm-es	tévén	pedig	a	PS3-mal	
lehet	 játszani.	 Szeptemberben	 a	
Morajlás	 Fesztiválon	 kültéri	 de-
korációként	 használt	 beltéri	 ka-
napékat	eléggé	megviselte	a	ren-
dezvény,	ıǵy	szükségessé	vált	ezek	
cseréje	is.	November	elején	két	új	
kanapéval	és	egy	puffal	gazdago-
dott	a	biip,	ıǵy	szinte	teljesen	meg-
újult	a	mozisarok.	Október	elején	
pályázati	lehetőség	volt	arra,	hogy	
új	 asztali	 számı́tógépekhez	 jut-
hasson	a	Kulturális	és	Szabadidős	
Egyesület.	A	biip-ben	még	a	2005-
ben	 vásárolt	 PC-ket	 használhat-
ták	a	gyerekek	és	az	ügyfelek,	ezek	
ıǵy	elavultak	már	a	12	év	haszná-
lat	során.	Megérte	pályázni,	ugya-
nis	négy	számıt́ógépet	vehetett	az	
egyesület	ıǵy	kedvezményes	áron	
billentyűzettel	 és	 egérrel.	 Ezek	
sokkal	 korszerűbb	 gépek,	 újabb	
játékokkal	 játszhatnak	 a	 gyere-
kek,	illetve	jogtiszta	Windows	10	
és	Kaspersky	Antivirus	is	járt	mel-
léjük.	Az	adventi	rendezvény	de-
cember	10-én	folytatódott	ahol	a	
második	 adventi	 gyertyát	 Lázár-
né	 Borbola	 Márta	 óvodavezető,	
Fehérné	 Szvorény	 Rózsa,	 a	 böl-
csőde	szakmai	vezetője	 és	Masir	
Norbert	i�júsági	referens	gyújtot-
ták	meg.	Bordány	óvodásai	készül-
tek	 karácsonyi	műsorral	 és	 ven-
dégünk	volt	a	Mikulás	és	krampu-
szai	 is.	 December	 17-én,	 az	 idei	
utolsó	jótékonysági	vásáron	a	Bo-
rostyán	 Dalkör	 adventi	 műsora	
lesz	látható,	december	24-én	pe-
dig	a	9:30-as	Szent	mise	után	tart	
a	Gyifö	közös	gyertyagyújtást.
A	 szervezők	 minden	 hétvégére	
szeretettel	várják	a	kilátogatókat.	
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Köszönet	a
támogatóknak!

A	BSK	Sportbál	rendezvény	megren-
dezéséhez	támogatásukkal	az	alábbi	
személyek,	 vállalkozások	 járultak	
hozzá:	Ádám	Martin,	Bálint	László	és	
családja,	 Balogh	 Ferenc	 és	 családja,	
Bodrogi	 Bau	 Kft.,	 Bordány	Nagyköz-
ség	Önkormányzata,	Bordányi	Ifjúsági	
Információs	Pont,	BSK	Shop,	Cifra	Szo-
ba,	 Délmagyarország	 -	 Lapcom	 Mé-
dia	 Kft.,	 Dr.	 Juhász	 Anikó,	 Fóliaplast	
Kft.,	GEKO-2002	Kft.	–	Gazdabolt,	GMS	
Kutak	–	Ifj.	Gémes	István,	Gyuris	Tibor	
és	 családja,	 Illés	 József,	 Italdiszkont,	
JUPI	Festékbolt,		Kádár-Németh	Attila,	
Kiss	Csaba	és	családja,	Kiss-Patik	Pé-
ter	és	családja,	Kocsispéter	Anett,	M	és	
Társa	Kft.,	Márka	Topánka,	Mészáros-
né	Gyuris	Ibolya,	Nógrádi	János	és	csa-
ládja,	Nógrádi	Zsolt	és	családja,	Párizs	
Szépségszalon	-	Kószó	Brigitta,	Peták	
Eszter,	Pördi	Szabolcs,	Prémium	Papír,	
Privát	ABC	–	Ráczné	Tanács	Aranka,	
Puedlo	Könyvesbolt,	Puskás	István	és	
Márki	 Beatrix,	 Rácz	 Irén,	 Rádió	 88,	
Sádt	Tamás	és	családja,	Simon	Zsófia,	
Sportkör	 elnökségének	 tagjai,	 Szalai	
Antal	és	Szalai	Dóra,	Szilágyi	Tibor	és	
családja,	Szűcs	Ferenc	és	családja,	Ta-
nács	 Gábor,	 TOP-Rongyos	 Bolt,	 Vad-
gesztenye	Étterem,	Veres	Gábor	és	csa-
ládja,	Veres	Gáborné	–	Goods	Market,	
Zombor	Petrol	Kft.,	és	mindazok,	akik	
a	rendezvény	napján	is	bővítették	fel-
ajánlásukkal	a	tombolatárgyak	listá-
ját!	Minden	 támogatónknak	 nagyon	
szépen	 KÖSZÖNJÜK!!!	 Találkozzunk	
2018-ban	is!

Idén	is	díjazták	az	év	legjobbjait
Bállal	zárták	az	évet	a	BSK	sportolói

November	25-én	szombaton	rendezték	meg	ötödik	alkalommal	a	BSK	
Sportbálat.	 A	Bordány	 Sportkör	 szervezésében	megvalósuló	 rendez-
vényre	 minden	 évben	 lelkesen	 készülődnek	 a	 sportolók,	 hiszen	 ez	
egyfajta	zárórendezvénye	is	a	sportévnek.	Így	volt	ez	az	idei	évben	is.	A	
vendégeket	Kiss-Patik	Péter	egyesületi	elnök	köszöntötte,	ezután	ke-
rült	sor	a	díjátadásokra.	2017.	évben	az	év	utánpótlás	sportolója	címet	a	
kézilabdázó	Bakacsi	Nikolett	 és	 a	 tollaslabdában	 kimagasló	 eredmé-
nyeket	elérő,	ez	mellett	az	U19-es	csapatban	focizó	Bálint	Máté	vehette	
át.	A	felnőtteknél	is	hagyomány,	hogy	elismerésben	részesítik	az	eszten-
dő	legjobbjait.	A	nőknél	Szabó	Alexandra	kézilabdázó,	míg	a	férfiaknál	
Szűcs	Marcellt,	a	Foliaplast-Bordány	SK	hálóőre	kapta	meg	az	év	sporto-
lója	címet.	Felléptek	az	esten	a	Classicon	KTSE	mazsorettesei	és	a	női	
kézilabdázók	is	készültek	egy	meglepetés	műsorral.	A	finom	vacsorát	
követően	jutott	idő	a	beszélgetésre	és	a	táncra	bulizásra	is.	Az	est	sztár-
vendége	Betty	Love	volt	a	volt	Soho	Party	együttes	énekesnője,	akinek	a	
fellépését	 végig	 remek	 hangulat	 övezett.	 A	 szervezők	 remélik,	 hogy	
mindenki	jól	érezte	magát,	jövőre	folytatják	a	hatodik	BSK	Sportbállal!

A Bordány Sportkör elnöksége minden sportolónak, edzonek, támogatónak és 
                                          szurkolónak Boldog Karácsonyt és 
                                        Sikerekben Gazdag Új Évet Kíván!
                                                      #hajrábordány #egycsapatvagyunk

´́


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

