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Első	bemutatkozásuk	a	sportbálon	

Ema	Galvão	és	Miguel	Marques	Lisszabonból	érkezett,	ahol	eddig	is	önkénteskedtek	már	az	ifjúsági	vöröske-
resztnél.	A	Portugál	partnerszervezettel	már	korábban	is	voltak	sikeres	projektjeik	a	helyi	ifjúsági	önkor-
mányzatnak	és	ezért	döntöttek	úgy,	hogy	továbbra	is	együttműködnek	velük.	A	Kulturális	és	Szabadidős	
Egyesület	által	az	Erasmus+	program	keretében	érkeztek	és	nyolc	hónapot	töltenek	el	Bordányban	a	portu-
gál	fiatalok.	A	két	fiatal	önkéntes	2018	július	közepéig	if-
júsági	programok	szervezésében	segíti	majd	a	helyi	if-
júsági	önkormányzat	és	a	Bordányi	Ifjúsági	Információs	
Pont	(biip)	munkáját.	Az	első	hetekben	körbejárják	a	te-
lepülést,	továbbá	ismerkednek	a	magyar	nyelvvel,	be-
pillantanak	a	biip	mindennapjaiba	is.	A	programok	kö-
zött	szerepel,	hogy	ellátogatnak	az	iskolába,	óvodába,	a	
szociális	intézménybe.	Felfedezik	a	falut	annak	érdeké-
ben,	hogy	később	önállóan	is	tudják,	melyik	boltokban	
mit	érdemes	megvásárolni,	vagy	például	hol	lehet	ebé-
delni.	A	fiatalok	itt	tartózkodása	alatt	rendszeresen	szer-
veznek	ifjúsági	klubfoglalkozásokat,	ami	azért	nagysze-
rű	lehetőség	a	helyi	fiatalok	számára,	mert	sport-,	sza-
badidős	programok,	játékok,	vagy	éppen	főzések	alkal-
mával	lehet	megismerni	az	önkénteseket,	és	mindeközben	a	résztvevők	elkötelezettség	nélkül	tudnak	ango-
lul	beszélgetni	velük.	Legfőképpen	a	helyi	általános	iskolásokat	és	középiskolásokat	kívánják	a	programjaik-
ba	bevonni,	illetve	azokat,	akik	szeretnének	kicsit	belepillantani	egy	idegen	kultúrába	és	gyakorolnák	az	ide-
gen	nyelvet.	A	foglalkozásokra	minden	pénteken	15:00-tól	a	Bordányi	Ifjúsági	Információs	Pontban	kerül	
sor.	Az	első	és	az	azt	követő	pénteken	a	helyi	fiatalok	által	közkedvelt	League	of	Legends	versenyt	szerveznek,	
illetve	akik	tánctudásukat	szeretnék	megmutatni	azoknak	pedig	Just	Dance	versennyel	készülnek.	Ered-
ményhirdetésre	és	a	nyeremények	kiosztására	december	15-én	kerül	sor.

Szegedi	Hivatásos	Tűzoltóparancsnokság	képviselője	
tájékoztatót	tart	az	otthoni	tűzvédelemről	időskorúak	
részére	 az	 Integrált	 Szociális	 és	 Egészségügyi	 Köz-
pontban	(Bordány	Kossuth	utca	53/2.)	2017.	decem-
ber	14-én	(csütörtök)	14	órakor.	Az	elmúlt	évben	tör-
tént	tűzesetek	tapasztalatai	azt	mutatják,	hogy	az	em-

beri	hibák	játsszák	a	döntő	szerepet.	Tipikus	kelet-
kezési	okok	között	szerepel	például		a	fűtő-,	és	elek-
tromos	berendezések	szabálytalan	szerelése-,	óvat-
lan	használata,	hibás	berendezések	üzemeltetése,	
nem	megfelelően	végzett	gázpalack	csere,	felügye-
let	nélkül	hagyott	égő	gyertya,	adventi	koszorú	és	
fenyőfa	balesetek.	Az	előadás	célja,	hogy	felívja	a	fi-
gyelmet	a	tűzvédelemmel-,	tűzbiztonsággal,	és	a	tűz-
megelőzéssel	kapcsolatos	kockázati	tényezőkre.	A	
szakember	információt	nyújt	az	alábbiakról:	mit	te-
gyünk	tűz	esetén;	milyen	gyakran	jön	a	kéménysep-
rő;	kül-	és	belterületen	történő	égetés	szabályai	Bor-
dány	területén;	tűzvédelmi	bírság	kiszabása,	mér-
téke.	Minden	érdeklődőt	szeretettel	várnak.

Tájékoztató	az	ISZEK-ben
TÜZVÉDELMI	OKTATÁST	TARTANAK	AZ	IDŐSEKNEK

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a A Felső-Bácskai Hul-
ladékgazdálkodási Kft. kihelyezett ügyfélszolgálatát 

december 21. (csütörtök)  9:30 – 12:00-ig tartják 
meg a Faluházban. Megértésüket köszönjük.

Fokozottan	figyeljünk	a	tűzveszélyre	

Ingyenesen	tanulhatnak	angolul	a	bordányi	fiatalok
NYOLC	HÓNAPON	ÁT	VESZNEK	RÉSZT	PORTUGÁL	ÖNKÉNTESEK	A	TELEPÜLÉS	KÖZÉLETÉBEN
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Eddig	még	Bordányban	nem	látott,	nagyszabású	dara-
bot,	a	Csárdáskirálynő	című	nagyoperettet	mutatja	be	
a	Pesti	Művész	Színház	a	Faluházban.	A	Bordányi	Szín-
házi	Esték	rendezvény	már	idén	decemberben	meg-
kezdődik,	elsőként	az	Asszony	körbejár	című	két	fel-
vonásos,	közel	három	órás	bohózatot	mutatják	be	a	
Homokhátság	szívének	is	nevezett	településen	decem-
ber	18-án	hétfőn	és	19-én	kedden	18	órától.	 Jegyek	
ezekre	az	előadásokra	korlátozott	számban	kapható-
ak	3.000	Ft-os	és	2.500	Ft-os	árakon	a	Faluház	ügyfél-
pultjánál.	Ahogy	fentebb	jeleztük	is,	február	12-én	hét-
főn	és	13-án	kedden	18	órától	Kálmán	Imre-Békeffi	
István:	 Csárdáskirálynő	 című	 operettjét	 láthatják	 a	
színház	kedvelői.	A	darabot	több	mint	100	évvel	eze-
lőtt	mutatták	be,	de	azóta	a	világ	szinte	minden	pont-
ján	énekelték	már	az	operett	dallamait.	Jegyek	már	vá-
sárolhatóak	a	Faluház	ügyfélpultjánál,	bővebb	infor-
máció	 kérhető	 a	 0630	 965	 0771-es	 telefonszámon.	
Nincs	más	hátra,	mint	értesíteni	a	családtagokat,	ro-
konokat	és	ismerősöket	és	készülődni	a	bordányi	szín-
házi	programokra!

	 	

A	„Tökéletes	karácsonyom”	című	rajzpályázatra	97	
szebbnél	szebb	alkotás	érkezett.	A	műveket	a	Miku-
lás	és	krampuszai	értékelték	és	a	következők	sze-
rint	alakultak	a	helyezések:	ovis	kategóriában	az	el-
ső	helyezett	az	5,5	éves	Kovács	Zalán	lett,	második	
helyezést	a	6	éves	Kovács	Kata	érte	el,	míg	a	harma-
dik	helyen	a	szintén	6	éves	Tari	Natália	végzett.	Is-
kolai	alsós	osztályok	közül	az	első	helyezett	Sipos	
Eszter	4.	osztályos,	második	helyezett	Komjáti	Ta-
mara	Melissza	4.	osztályos	tanuló	lett,	valamint	He-
gedűs	Viktória	3/b	osztályos	tanuló	a	harmadik	he-
lyezést	érte	el.	Iskolai	felső	osztályos	tanulók	közül	
az	első	helyezett	Csillag	Ágnes	8.	osztályos	tanuló	
lett,	második	helyen	a	szintén	8.	osztályos	Áchim	
Renáta	végzett,	míg	a	harmadik	helyezett	a	6/b	osz-
tályos	Mészáros	Noémi	 lett.	A	 rajzokat	december	
10-én	vasárnap	16	óra	után	advent	vasárnap	fogja	
díjazni	a	Mikulás	a	Szent	István	téren.	Az	összes	pá-
lyamunka	megtekinthető	a	Faluház	előterében.

	 	

A	„Tökéletes	karácsonyom”	című	rajzpályázatra	97	
szebbnél	szebb	alkotás	érkezett.	A	műveket	a	Miku-
lás	és	krampuszai	értékelték	és	a	következők	sze-
rint	alakultak	a	helyezések:	ovis	kategóriában	az	el-
ső	helyezett	az	5,5	éves	Kovács	Zalán	lett,	második	
helyezést	a	6	éves	Kovács	Kata	érte	el,	míg	a	harma-
dik	helyen	a	szintén	6	éves	Tari	Natália	végzett.	Is-
kolai	alsós	osztályok	közül	az	első	helyezett	Sipos	
Eszter	4.	osztályos,	második	helyezett	Komjáti	Ta-
mara	Melissza	4.	osztályos	tanuló	lett,	valamint	He-
gedűs	Viktória	3/b	osztályos	tanuló	a	harmadik	he-
lyezést	érte	el.	Iskolai	felső	osztályos	tanulók	közül	
az	első	helyezett	Csillag	Ágnes	8.	osztályos	tanuló	
lett,	második	helyen	a	szintén	8.	osztályos	Áchim	
Renáta	végzett,	míg	a	harmadik	helyezett	a	6/b	osz-
tályos	Mészáros	Noémi	 lett.	A	 rajzokat	december	
10-én	vasárnap	16	óra	után	advent	vasárnap	fogja	
díjazni	a	Mikulás	a	Szent	István	téren.	Az	összes	pá-
lyamunka	megtekinthető	a	Faluház	előterében.

Az	ovisok	is	szép	rajzokkal	neveztek

AJÁNDÉKOZZON	SZÍNHÁZJEGYET	KARÁCSONYRA

Csárdáskirálynő	jövő	februárban Vajon	kik	nyertek	a	pályázaton?
DÍJKIOSZTÁS	A	KÖVETKEZŐ	ADVENTI	VÁSÁRON

Eddig	még	Bordányban	nem	látott,	nagyszabású	dara-
bot,	a	Csárdáskirálynő	című	nagyoperettet	mutatja	be	
a	Pesti	Művész	Színház	a	Faluházban.	A	Bordányi	Szín-
házi	Esték	rendezvény	már	idén	decemberben	meg-
kezdődik,	elsőként	az	Asszony	körbejár	című	két	fel-
vonásos,	közel	három	órás	bohózatot	mutatják	be	a	
Homokhátság	szívének	is	nevezett	településen	decem-
ber	18-án	hétfőn	és	19-én	kedden	18	órától.	 Jegyek	
ezekre	az	előadásokra	korlátozott	számban	kapható-
ak	3.000	Ft-os	és	2.500	Ft-os	árakon	a	Faluház	ügyfél-
pultjánál.	Ahogy	fentebb	jeleztük	is,	február	12-én	hét-
főn	és	13-án	kedden	18	órától	Kálmán	Imre-Békeffi	
István:	 Csárdáskirálynő	 című	 operettjét	 láthatják	 a	
színház	kedvelői.	A	darabot	több	mint	100	évvel	eze-
lőtt	mutatták	be,	de	azóta	a	világ	szinte	minden	pont-
ján	énekelték	már	az	operett	dallamait.	Jegyek	már	vá-
sárolhatóak	a	Faluház	ügyfélpultjánál,	bővebb	infor-
máció	 kérhető	 a	 0630	 965	 0771-es	 telefonszámon.	
Nincs	más	hátra,	mint	értesíteni	a	családtagokat,	ro-
konokat	és	ismerősöket	és	készülődni	a	bordányi	szín-
házi	programokra!

Sztárszereposztással	a	porondon
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04.25.	H A
Tejfölös	
karfiolleves B

Rántott	borda	petrezselymes	
burgonyával,	fejes	saláta

Olaszos	szószban	sült	csirkecomb	
tésztával

C

B

C
Sárgaborsó	
leves

Póréhagymás	sertéstokány	gombával,	
rizzsel

04.25.	H A
Magyaros	
burgonyaleves B

Székelykáposzta,	müzli

Darált	hússal	töltött	dagadó	
burgonyapürével

C

B

C
Hagymaleves	ár-
pagyönggyel	
kolbásszal

Rántott	csirkemáj	rizzsel,	majonézes	
céklasaláta

AMájgombóc	
leves	brokkoli-
val B

Halrudak	rántva	bulgurral	majonézes	
joghurtos	öntettel

Disznótoros	hagymás	
törtburgonyával,	párolt	káposzta

C

B

C
Tökkrémleves	
pirított	
tökmaggal

Sertéstokány	gazdagon	sajtos	
hagymás	nokedlival

A
Babgulyás	
sertéshússal B

Ízes	derelye

Káposztás	tészta

C

B

CTyúkhúsleves Rizses	hús,	csemege	uborka

A
A1

2

1

2

1

2

1

2

04.25.	H A
Csontleves	
csigatésztával B

Pulykacomb	filé	pörkölt	tésztával,	
vegyes	vágott

Rakott	burgonya	darált	hússal,	
csemege	uborka

C

B

C
Tejfölös	
zöldbableves Rántott	sajt	rizi-bizivel,	tartármártás

A
A1

2
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Felhős

Családi	nap	a	nyugdíjas	klubban
A	Nefelejcs	Nyugdíjas	Klub	számára	az	év	egyik	leg-
fontosabb	összejövetelét,	azaz	Családi	napot	szervez-
nek	 december	 12-én	 a	 Faluházban,	 amit	 korábban	
„Mindenki	 névnapja”	 néven	 ismerhettünk	meg.	 To-
vábbra	is	megőrzik	a	rendezvény	családias	hangula-
tát,	de	már	belecsempésznek	egy	kis	karácsonyi	han-
gulatot	is,	hogy	ezzel	még	izgalmasabbá	tegyék	az	ese-
mény	hangulatát.	Ezen	alkalomból	kis	ajándékozással	
is	kedveskednek	majd	egymásnak	a	klub	tagjai.	Nagy	
szeretettel	várják	a	település	nyugdíjasait	kedd	délu-
tán	2	órától	megrendezésre	kerülő	programjukra.

Tegye	varázslatossá	a	karácsonyt
Az	óvoda		karácsonyi	adománygyűjtést	szervez,	mely-
nek	szorgos	segítője	lehet!	Szívesen	fogadnak	tartós	
élelmiszert,	ruhát,	 játékot,	mesekönyvet	és	mindent	
ami	már	feleslegessé	vált	az	ön	számára!	Az	adomá-
nyokat	december	13-ig	várják	az	óvodában!

A	Bordány	Sportkör	elnöksége	meghirdeti	az	orszá-
gosan	jól	működő	kezdeményezést,	a	cipősdobozak-
ciót.	A	felajánlásokat	december	15-ig	a	Bordányi	Ifjú-
sági	Információs	pontba	várják,	majd	december	18-
22.	között	az	önkormányzattal,	a	szociális	központtal,	
az	 egyházközséggel	 és	 a	 karitász	 csoporttal	 együtt-
működve	juttatják	el	a	nehéz	körülmények	között	élő	
gyerekekhez.	A	felajánlásokat	a	következő	módon	vár-
ják:	Keress	egy	jó	állapotban	lévő,	üres	cipősdobozt.	
Döntsd	el,	hogy	hány	év	körüli	 fiúnak	vagy	 lánynak	
szánod	az	ajándékodat.	A	cipősdobozt	töltsd	meg	aján-
dékokkal	(játékok,	írószerek,	higiéniai	eszközök,	édes-
ség,	könyv).	Az	elkészült	ajándékcsomagot	csomagold	
be	színes	csomagolópapírral	(lehet	külön	a	tetejét	és	
külön	az	alját)	majd	ragaszd	le	átlátszó	ragasztósza-
laggal	vagy	kösd	át	zsineggel.	A	dobozra	jól	láthatóan	
írd	fel,	hogy	milyen	korosztályú	lánynak	vagy	fiúnak	
szánod	az	ajándékodat.	(Pl.	„fiú	10”	vagy	„lány	6”).	Az	
elkészült	ajándékcsomagot	legkésőbb	december	15-
ig	juttasd	el	nyitvatartási	időben	a	Faluház	emeletén	
található	Bordányi	Ifjúsági	Információs	Pontba.

Kedves	Anyukák,	Apukák,	Nagymamák	és	Nagypa-
pák!	A	Mikulás	idén	is	ellátogat	a	Faluházba!	Meleg	
teával	és	sós	sütivel	várunk	Mindenkit	december	9-
én	 (szombaton)	 14:30-tól	 a	 bordányi	 Faluházban	
megrendezésre	kerülő	Mikulás	ünnepségre!	A	gye-
rekek	a	műsor	kezdete	előtt	rajzolhatnak,	kreatív-
kodhatnak.	A	legszebb	munkákat	ajándékokkal	ju-
talmazzuk.	 15	 órától	 az	 Oviszínház	 bemutatja	 „A	
hóember	és	a	kiskutya”	című	interaktív	zenés	me-
sejátékát.	Az	előadás	követően	15:45-től	a	„Játszunk	
együtt”	című	meseelőadást	tekinthetik	meg	vendé-
geink,	majd	a	Télapó	átadja	az	ajándékcsomagokat	a	
gyerekeknek	kb.	16	órától.	A	rendezvényünkön	való	
részvétel	ingyenes,	ám	arra	kérjük	a	szülőket,	hogy	
amennyiben	gyermeküket	a	Télapó	által	megaján-
dékozni	szeretnék,	úgy	a	Faluház	könyvtárában	de-
cember	 6-9-ig	 nyitvatartási	 időben	 leadni	 szíves-
kedjen	 az	 Önök	 által	 összeállított	 ajándékcsoma-
got.	 Kérjük	 a	 csomagot	 a	 gyermek	 teljes	 nevével	
ellátni.	 Érdeklődni	 a	 bikegyesulet@gmail.com-on	
vagy	06-20-457-1115-ös	telefonszámon	lehet.

Ismét	ellátogat	a	B.I.K.E.	Mikulás
KÉT	INTERAKTÍV	MŰSORRAL	VÁRJÁK	ÖNÖKETCSALÁDIAS	LÉGKÖRBE	INVITÁLJÁK	AZ	IDŐSEKET

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

CsapadékFelhős

Felhős

Csapadék

ADOMÁNYOKAT	GYŰJT	AZ	APRAJA-FALVA	ÓVODA

VARÁZSOLJON	MOSOLYT	EGY	GYERMEK	ARCÁRA

A	szeretet	cipősdobozban	érkezik


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

