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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

KORTYOLGASSON EGY KIS KÉZMELENGETŐ TEÁT VAGY FORRALT BORT A SZÍNES STANDOK KÖZÖTT

Változatlan helyszínen a Bordányi Adventi Vásár
A Karácsony közeledtével elkezdődik a nagy készülődés. Az adventi időszak elérkezésével már csak az ünnepekre gondolunk. Mi is az advent? Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből
származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A keresztény vallás szerint pontosan meghatározott napon kezdődik és négy hétig tart, magában foglalva négy vasárnapot. Szent András napjához (november 30.) legközelebbi vasárnapon veszi kezdetét és december 25-ig tart. Az
adventi időszak pontosan december 24-én ér véget, napnyugta után. De mit is ünnepelünk adventkor? Az advent az
Úr megérkezésére való felkészülés időszaka, amikor a hívők újra átélik az Isten eljövetele utáni vágyódást és a megtérést, amelyet ez az esemény
előkészít. Ennek jegyében az
idei évben is advent minden vasárnapján jótékonysági karácsonyi vásárt rendeznek Bordányban. A programsorozat
helyszíne idén is a Szent István
tér lesz, ahol a település karácsonyfája, adventi koszorúja és
egy Betlehem is felállításra kerül. Kihagyhatatlan eleme az eseménynek, hogy minden kilátogató idén is
megkóstolhatja a különleges fűszerezésű helyben készített forralt bort és teát. Lehet majd bögrét is vásárolni
vagy újra töltetni a korábbi években megvásároltat. Minden elköltött tallérral fontos települési célt támogathatunk. A civil szervezetek és a helyi intézmények, közösségek jótékonysági vásárral fogadják a bordányiakat, akik a vásárban elköltött minden forinttal az adott közösség programjait támogathatják majd. Az adventi
hétvégeken kézműves vásár, karácsonyi dallamok, és kötetlen beszélgetés várja majd az érdeklődőket. A
programokra sok szeretettel várnak mindenkit a szervezők.
TELEPÜLÉSÜNK IDÉN IS NEVEZETT A VIRÁGOS MAGYARORSZÁG KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYÉRE

Oszlopos gyertyán fával gazdagodott a Faluház parkja

1994-ben az Országos Idegenforgalmi Hivatal, a Belügyminisztérium és a különböző szakmai szervezetek
megszervezték az első hazai országos virágosítási, környezetszépítési és környezetvédelmi versenyt. Ebben
az időszakban az OIH viselte a versennyel kapcsolatos összes költséget. Messzemenően támogatták a mozgalmat, mert fontos promóciós
eszközt láttak benne, valamint a verseny célja - a rendezett, kulturált
környezet kialakítása - megegyezett a turizmus céljaival és ez azóta is a
legfőbb szempontok közé tartozik. A Virágos Magyarország környezetszépítő verseny 25. jubileumi évének alkalmából a Magyar Turisztikai Ügynökség mind a 324 pályázó településnek egy facsemetét, egy
oszlopos gyertyánt és egy emléktáblát ajándékozott. Bordány szinte a
kezdetektől fogva részt vesz a mozgalomban. Ennek köszönhetően
nagyközségünk is kapott egy fácskát. A héten megérkezett, és már a helyére is került. A jövő nemzedékének
hűvöst adó facsemete a Faluház parkjában került elhelyezésre.

REMEKMŰVEITEKET IDÉN IS VÁRJA A MIKULÁS (szerdán) 17 órától tartják a Faluházban. Bővebb
információt a bordany.com-on olvashat.

Nevezz a karácsonyi rajzpályázatra

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS LESZ A GYEREKEKNEK

Adventi koszorúkötés a plébánián

EZ ALKALOMMAL EDZŐCIPŐKET NEM KELL HOZNI

Életmód tanácsadást tart Gut Gabi
A tornák előtt/után van, amikor úgy érezzük, de jó is
lenne beszélgetni még egy kicsit, kérdezni, tanácsot
kérni, megérteni mit, miért, hogyan.... elmesélni a saját
tapasztalatunkat, megosztani az érzéseinket, sikerélményeinket és megoldásokat találni, kérdéseinkre választ kapni. Nagyon hálás vagyok a bizalmatokért és
azért amiért együtt tornázunk hétről hétre. Fontos számomra, hogy meghallgassalak Benneteket és segíthessek abban, hogy tudatossá, tudatosabbá válhasson az
étkezés, mozgás, minden, ami hatékonyabbá és eredményesebbé teheti a rendszeres tornákat. Ezért arra
gondoltam, hogy minden településen, ahol együtt tornázunk Fitt délutánokon várlak Benneteket egy beszélgetős délutánra, ahol minden kérdésre választ kaphattok a testmozgással, a helyes táplálkozással, az egészséges életmóddal kapcsolatban. Hogy Bordányban hol
és mikor? December 8-án, szombaton 15 órától a Faluházban. Kivételesen az edzőcipőt, polifoamot, kulacsot
otthon felejtheted. Itt az alkalom, gyere el Te is! Sok szeretettel várlak!
Gut Gabi Fitt-forma edző
FRISS INFORMÁCIÓK A KÚTTAL RENDELKEZŐKNEK

Bordányi gazdaest a Faluházban
A Bordányi gazdaesték keretén belül szó lesz az őstermelői igazolványok érvényesítéséről (betétlap igényléséről), a gyümölcsös telepítéssel és nyilvántartással
kapcsolatos aktualitásokról, változásokról, a kárenyhítéssel kapcsolatos tudnivalókról és a kúttal rendelkezőkre vonatkozó aktualitásokról, szabályozási hátterekről és határidőkről. A rendezvényt november 28-án

Apróhirdetés: Eladó saraboló (T4K traktorhoz),
lovas eke és ekekapa. Érdeklődni Nográdi Istvánnál
a 6795 Bordány, Dudás utca 36. szám alatt lehet.
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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Ingatlana, járműve, terménye vagy bármi más eladóvá vált,
esetleg hirdetni szeretné vállalkozását?
Ne feledje - apróhirdetéseit 500 Ft ellenében megjelentetjük
és 1250 háztartásba jutattjuk el
Bordány legnépszerűbb heti és havi lapjában!

A Faluház és Könyvtár Mikulása és manói immáron
harmadik alkalommal rajzpályázatot hirdetnek „Varázslatos Karácsonyom“ címmel. Az elkészült művek kiállításra kerülnek, majd azokat a Mikulás értékeli. A legszebb munkákat Advent 2. vasárnapján, az adventi vásáron díjazzuk. A rajzok három kategóriában kerülnek
értékelésre: óvodás, alsós és felsős kategóriákban. A
műveket 2018. december 6-ig kérjük leadni a Faluház
pultjánál. A papír hátuljára kérjük feltüntetni a nevet
és az osztályt.

A bordányi Szent István Király Plébánia adventi
koszorúkötésre hívja és várja az érdeklődőket december 1-én (szombaton) 14 és 18 óra között a Plébánián! Családonként egy koszorú megkötéséhez
biztosítunk anyagokat (koszorú alap, 3 lila és egy
rózsaszín gyertya, díszítő anyagok), de saját kellékek is felhasználhatóak. December 2-án (vasárnap)
a 9:30-kor kezdődő szentmisén az elkészült koszorúk megszentelésére kerül sor. A program ideje
alatt a gyermekeknek kézműves programokkal készülünk. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz
kötött! Jelentkezni a bordanyiplebania@gmail.com
e-mail címen, a Szent István Király plébánia Bordány facebook oldalon, Gábor Tamásnál és Bálintné
Gyuris Ágnesnél teheti meg november 28-ig.
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