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Élje	át	Ön	is	ezt	a	varázslatos	ünnepi	hangulatot!												
Immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre Bordányban az Adventi 
Hétvégék és Karácsonyi Jótékonysági Vásár. Csodás fények, mennyei illatok, 
csábító édes ízek, színes ünnepi forgatag lepi el ilyenkor a Szent István teret négy 
adventi vasárnapon át . December 2-án 16 órától az első adventi gyertyát Tanács 
Gábor polgármester és Dr. Juhász Anikó képviselő gyújtja meg. Ezen alkalommal a 
Borostyán Dalkör mutatkozik be az adventi színpadon.

Megnyitja	kapuit	a	karácsonyi	vásár					

Jegyek még korlátozott számban kaphatók!

CSÓKOS ASSZONY 
operett két felvonásban

December 17-18. 18 óra

 remek karácsonyi program

Bordányi Faluház

Február 19-20. 18 óra

karácsonyi ajándék

Bordányi Faluház

KAVIÁR és LENCSE
�Varázslatos Karácsonyom�

címû
rajzpályázat

A műveket 2018. december 6-ig kérjük leadni a Faluház pultjánál
Jegyek már megvásárolhatóak!

 remek 
meg szeretteit

lepje 

Nyílt	napokat	rendeztek
az	ISZEK-ben
A nyílt nap záró programjaként a HANIMEC 
Egyesület szakemberei tájékoztatták a 
résztvevőket a felelősségteljes otthoni kutya-
tartásról, a terápiás kutyák szerepéről a 
fejlesztő tevékenységben, majd a kutyusok 
játékos formában bemutatták tudásukat.

Tudjon	meg	többet
Részletek	a	11.	oldalon!
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Ez	történt	az	októberi	képviselő-testületi	ülésen
Bordány Nagyközség O� nkormányzatának képviselő- testülete október huszonötödikén délután öt órakor 
tartotta soros nyıĺt testületi ülését a Faluházban. A képviselők hat napirendi pontot tárgyaltak. Elsőként tele-
pülésünk polgármestere tartotta meg beszámolóját a két képviselő testületi ülés közti fontosabb esemé-
nyekről, polgármesteri döntésekről. A képviselők tájékozódhattak a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról, az önkormányzat bizottságainak döntéseiről. A második napirend Bordány Nagyközség O� nkormány-
zat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának módosıt́ ásáról szólt. Az anyagról bővebb tájékoztatást Farkasné 
Lippai A� gota, a szociális központ intézményvezetője tartott.  A közel száz oldalas esélyegyenlőségi program-

ban többek közt a 2018-2023 közötti 
időszak önkormányzati feladatait fo-
galmazzák meg, kiemelve a hátrányos-, 
illetve halmozottan hátrányos helyze-
tűek, valamint a fogyatékossággal élők 
önkormányzati szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének lehetőségeit.
A harmadik napirendben a nagyközsé-
günk részvételével működő önkormány-
zati társulások tevékenységéről szóló 
beszámolókat tárgyalta, illetve fogadta 
el a testület.
A negyedik napirendi pontban ismét a 
polgármester számolt be, ezúttal a lakó-
hely környezeti állapotáról valamint a 
környezet védelméről. A polgármester 
külön kitért a főút melletti szabálytalan 

parkolások okozta károkra, a hulladékszigetekre összehordott vegyes hulladék problémájára, de megemlı-́
tette a hulladékudvar nyitvatartási idejének problémáját is, amelyre a jövő év tavaszától ıǵért megoldást.
Az ötödik napirendben a Bartók Béla utca, Benke Gedeon utca, Hunyadi János tér, Liszt Ferenc utca, valamint 
a Móra utca földutas szakaszának útalappal való ellátásáról döntöttek a képviselők. Az alpolgármester úr 
által jegyzett előterjesztés kapcsolódik a lakossággal közös belterületi útépıt́ési programhoz, amelynek ke-
retében minden belterületi utca aszfaltozása megvalósulhat az elkövetkező években. Bıźva abban, hogy a fej-
lesztéshez majd a lakossági hozzájárulások mellett további állami támogatás is érkezik, az önkormányzat 
már az idén megkezdi a jelzett szakaszokon a munkát.
Az utolsó, Egyebek  napirendben településünk jegyzője tájékoztatta a képviselőket egy folyamatban lévő, ön-
kormányzatot érintő peres eljárásról.

El	sem	hinnénk,	milyen	apróságokon	múlik	egy	
birtokháború	kialakulása
Az őszi betakarıt́ási munkálatok, a télre való felkészülés minden évben magával hozzák a birtok vitákat kül-
területen és belterületen egyaránt. A jószomszédi viszony megőrzése érdekében jó, ha oda�igyelünk néhány 
dologra.
Mıǵ külterületen az útelszántások, a mezsgyeha-
táron való átszántás okozzák a legtöbb problé-
mát, addig belterületen a falevél el nem gereblyé-
zése, a szomszéd háza előtti rendszeres parkolás, 
a szomszéd háza, vagy közvetlen a bejárója mel-
letti tűzifa vagy terménytárolás okoz gondot. Kül-
területről rendszeres érkezik bejelentés az útron-
gálásokkal kapcsolatban is: a szántás, tárcsázás 
alkalmával rendszeresen az úton forognak meg a 
traktorok. A trágya hordása miatt teljesen járha-
tatlanná válnak útszakaszok. Van aki rendszere-
sen áthajt a szomszéd földjén, mert arra közelebb.
Belterületen pedig nagyon fontos, hogy ne pakol-
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Aki hulladékot éget legtöbb esetben tudatlanul teszi. Ezért kérünk mindenkit, aki csak teheti ossza meg ezt a 
cikket vagy hıv́ja fel a �igyelmet minél több helyen az illegális hulladékégetés veszélyeire. A mérges gázokat, 
füstöt legtöbbször a faluban terjengő bűz árulja el. A hulladékot elégetik a kertben, a katlanban, de sokan a 
kályhában, vagy a vegyes tüzelésű kazánban is. Különböző vegyszeres, mosószeres műanyag �lakonok, kü-
lönféle csomagolóanyagok, festett kartonok, magazinok kerülnek a tűzre. Az égés során mérges gázok szaba-
dulnak fel, kijutva ıǵy a levegőbe. 
Közös érdekünk a tiszta levegő, 
hiszen a hulladékégetés füstje, per-
nyéje betegségeket okoz! Nemcsak 
a közvetlen belélegzett füst a veszé-
lyes. A benne lévő dioxinok, a fu-
rán származékok, valamint a füst-
ben jelenlévő fémek az égés során 
keletkező porral együtt leüleped-
nek a talajra, a növényzetre, és a 
tápláléklánc révén is bejuthatnak 
az emberi szervezetbe.
Nézzük át, mit is tehetünk, ha a 
szomszéd hulladékot éget? Elő-
ször is a legfontosabb, ne hagyjuk 
magunkat belefásulni a büdös és 
mérgező füstbe. Ne féljünk a szomszéddal való konfrontációtól, hiszen az ő érdeke is, hogy egészségesen 
éljen. A jószomszédi viszony megtartása érdekében először baráti jelleggel mondjuk el neki, hogy ezzel meg-
mérgezi a környék levegőjét, és veszélyezteti saját és családja – beleértve kis kedvence (például: kutya, macs-
ka) – egészségét is. Egészséges zöldségfélét se tudunk termeszteni, ha a kertünk földje mérgező pernyével 
van tele. Ha nem használ a jó szó, a baráti �igyelmeztetés, akkor közérdekű panaszbejelentés intézményét kell 
használni, hogy megmentsük a tiszta levegőnket. Forduljunk a megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztályához. A közérdekű bejelentés illetékmentes és ıŕásban történik. Ide vonatkozó 
jogszabály: 1995. évi LIII. törvény 97. § (2) bekezdése, és a 306/2010. kormányrendelet. A hatóságok mun-
káját nagyban segıt́i, ha képekkel vagy videofelvételekkel dokumentáljuk a kialakult helyzetet. I�gy a bizonyı-́
tás is pofonegyszerűvé válik. Ha a szomszéd éjjel égeti a hulladékot, két szomszéd együttes bejelentése is 
elegendő bizonyıt́ék lehet.
Ha elviselhetetlen a helyzet, mindenképpen értesıt́sük a rendőrséget vagy a tűzoltóságot (A tűzoltóság (105) 
vagy rendőrség (107) segıt́ségét kérhetjük.). A kiérkező szerveknek kötelező ıŕásban rögzıt́eni a bejelentő 
által tapasztalt problémákat, amit az illetékes járási hivatal felé kötelesek továbbıt́ani. Minden esetben ki-
vizsgálás történik, ıǵy akár a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt eljárás indulhat a hulladék-
égető ellen.
Ha észreveszi, hogy valaki a környéken hulladékot éget, vágja ki ezt a cikket, és dobja be a postaládájába, 
hogy tudja, hogy mi tudjuk, hogy ő mérgez minket! (www.hulladekvadasz.hu)

Nem	is	gondolná	hogyan	mérgeznek	meg	minket

junk a szomszéd háza elé vagy mellé még ideiglenesen se. Ne a szomszéd házfalának támogassuk a szerszá-
mokat, az éppen felszedett kerıt́ésoszlopokat. Ne rakodjuk a szomszéd háza mellé a tűzifát, a szalmát, vagy a 
kimaradt épıt́ési anyagokat. Még a biciklinket sem illik más házfalához  támasztani. A kertben ne a szomszéd 
felőli oldalon tároljuk a trágyát, ne az ő kerıt́ése mellé kössük a kutyát, ne oda telepıt́sük a tyúkjainkat vagy a 
nyulakat. A favágást sem a szomszéd nappalija mellett kellene megoldani. Ha öntözünk, úgy állıt́ suk be a 
szórót, hogy az ne locsolja a szomszéd házfalát, ne spricceljünk át a másik kertjébe, és ha lehet, ne is folyjon át 
a vıź, amikor megfeledkezünk arrébb tenni a szórót. Rakjuk rendbe a kerıt́ésünket, hogy azon házi kedven-
cünk ne tudjon átmenni. Senkinek sem jó, ha a szomszédos barom�iudvarban éli ki vadászösztöneit, vagy 
megrémıt́i a szomszéd gyerekeit. Mindig csak annyi háziállatot tartsunk, amennyit el is tudunk látni. Az 
etetés és aljazás alapszükségletek.
Az egész falu területén gondot okoz a szemétégetés. Ne feledkezzünk meg róla, hogy a pernye és a füst nem áll 
meg a kerıt́ésünknél. Igazi bosszúság, ha nem lehet a szomszédban ruhákat teregetni, vagy szellőztetni. Egyéb-
ként a szemét égetése tilos is! Sokszor ilyen kis dolgokon múlik, hogy békésen éljünk egymás mellett. 
Legyünk jó szomszédok!
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Háláját	fejezte	ki	településünk	a	szépkorú	tagjainak	

Hétfő

2018. október 25-én került megrendezésre az idősek napja alkalmából a bordányi szépkorúak köszöntése a 
Faluházban. A rendezvényt hagyományosan Bordány Nagyközség O� nkormányzata és a Szociális Központ 
szervezte meg. A polgármesteri köszöntő után műsorral kedveskedtek a helyi A� ltalános Iskola tanulói és a 
középső csoportos óvodások. A délután vendéglátással zárult. Az eseményen A repedt cserépedény cıḿű tör-
ténet hangzott el:
„Kıńában egy vıźhordozónak volt két nagy cserépedénye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak, amit a nya-
kában hordott. Az egyik edényen volt egy repedés, mıǵ a másik tökéletes volt és mindig egy teljes adag vizet 

szállıt́ ott. A pataktól a házig tartó hosszú séta 
végén a megrepedt edény már csak félig volt 
vıźzel. Két teljes évig ez ıǵy ment, minden nap, 
a vıźhordozó már csak másfél edény vizet szál-
lıt́ott vissza a házba. Természetesen a tökéletes 
edény büszke volt a teljesıt́ ményére, hisz töké-
letesen csinálta. De a szegény törött cserép szé-
gyellte a tökéletlenségét, és nyomorultnak érez-
te magát, hogy csak feleannyit tudott teljesıt́ e-
ni. A két év keserűség után, egyik nap megszólı-́
totta a vıźhordozót a pataknál. -	Szégyellem	ma-
gam,	mert	a	víz	szivárog	egész	úton	hazafelé. A 
vıźhordozó ıǵy válaszolt a cserépnek: -	Észrevet-
ted,	hogy	virágok	az	ösvényen	csak	a	te	oldala-
don	teremnek,	s	nem	a	másik	cserép	oldalán?	Ez	

azért	van	így,	mert	én	mindig	tudtam	a	hibádról,	és	virágmagot	szórtam	az	ösvénynek	erre	az	oldalára.	Minden	
nap	te	locsoltad	őket,	amíg	visszasétáltunk.	Két	éve	leszedem	ezeket	a	gyönyörű	virágokat,	hogy	az	asztalt	dí-
szítsem	velük.	Ha	nem	lennél	olyan,	amilyen	vagy,	akkor	ez	a	gyönyörűség	nem	ragyogná	be	a	házamat.
A történet elolvasása után vessünk csak egy pillantást vissza életünk őszén, és merjünk rácsodálkozni, hogy 
a mi életünk nyomán milyen sok virág nyıĺt az út szélén! Legyünk hálásak azért a sok jóért, amit az élet aján-
dékozott nekünk! Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm az önkormányzat és a helyi intézmények nevében 
bordányi időseinket!”      							Farkasné	Lippai	Ágota	intézményvezető

Október 27-én ismét megtelt a bordányi lőtér, hiszen megrendezésre került a Bordány kupa névre keresztelt 
lövészklubok versenye, amely egyúttal a nemrégiben felújıt́ott tető átadása is volt. A versenyre meghıv́ást ka-
pott a röszkei és ruzsai lövészklub, a bordányi és 
zsombói vadásztársaság, amelyet mindenki öröm-
mel el is fogadott. Szerencsére ıǵy október végén 
az időjárás is nekünk kedvezett. Reggel fél 9 kor 
kezdtek gyülekezni a versenyzők. Körülbelül 60 fő 
érkezett a helyszıńre, hogy részt vegyen ezen a 
versenyen. A reggeli elfogyasztása után “ami ter-
mészetesen a kihagyhatatlan zsıŕos kenyér volt”, 
egy rövid ismertetőt kaptunk, ahol elhangzott a 
verseny menete. Ezek után az első sorozat részt-
vevői el is foglalták a lőállásokat, és ezzel elkezdő-
dött a megmérettetés. Egy versenyzőnek 5 próba 
és 2*10 értékelt lövést kellett teljesıt́ eni kispus-
kával 50 méter távolságra. A többiek, mıǵ vára-
koztak a lőtér előtt felállıt́ ott asztaloknál tudtak beszélgetni a régen látott ismerősökkel, versenytársakkal. Ez 
idő alatt pedig készült az ebéd, amit az eredményhirdetés után fogyasztottak el. Nagyközségünk, mint egyé-
niben, úgy csapatban is szép eredményeket ért el. Női egyéniben Szunyogné dr Zádori Zsuzsanna első, Fohsz 
Andrea harmadik és Simonné Szabó Ildikó a negyedik helyet érte el. Továbbá ugyancsak településünket 
képviselve fér�i egyéniben Simon Mihály második lett. Csapatversenyben az M.T.T.Sz Bordány I.-es csapata az 
első, az M.T.T.Sz Bordány II.-es csapata pedig a harmadik helyen végzett. Ezúton is gratulálunk mindenkinek 
és köszönjük a részvételt. A továbbiakban is sok szeretettel várunk minden érdeklődőt.   	Simonné	Szabó	Ildikó

Sportlövészeink	csoportos	első	helyezést	értek	el	
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Október az idősek hónapja. Az idei kellemes őszi időjárásban három rendezvényre is  sor került nagyközsé-
günkben, amely a szépkorúakhoz kapcsolódott.  Az előző számban már részletes beszámolót olvashattak az 

E� letet az E� veknek Megyei Nyugdıj́as Egyesülete által 
szervezett idősek napjáról, amelyre október 13-án ke-
rült sor. A Bordányi Napló ezen kiadásának egy másik 
cikkében bővebben olvashatnak az október 25-én meg-
tartott eseményről, melyen a település vezetősége és �i-
atalok apraja-nagyja fejezte ki háláját, tiszteletét a Bor-
dányban szép kort megért tagjai számára. A harmadik ese-
mény pedig a már 34. alkalommal megrendezésre ke-
rült Baráti találkozó, amelyen többek között már 17 éve 
vesznek részt az orgoványi nyugdıj́asok is. Mint az övék, 
úgy a bordányi csoport életében is rengeteg változás 
történt ez idő alatt, mégis minden alkalommal kitűnően 
érzik magukat egymás társaságában. Az esemény kö-

szöntő soraiban az is elhangzott, hogy hálásak elődjeiknek, hogy ezt a szoros kapcsolatot kialakıt́ották, és 
most egymásnak is e kapcsolat ápolásáért. A találkozón más klubok 
is képviseltették magukat, ıǵy a forráskúti, röszkei és kiskundorozs-
mai nyugdıj́asokat is vendégül láthattuk. Közel 120 fő kapcsolódha-
tott ki ezen a szép napon. Jó volt látni, amikor Zádori Imre bácsi és 
Subicz József, az egyesület támogatója jó hangulatú beszélgetést foly-
tattak.  A programok között az Orgoványi nyugdıj́asok táncosainak 
tapsolhattak a résztvevők, majd a röszkei szomszédasszonyok napi 
életéről hallhatunk történeteket, amely minden résztvevőt kacajra 
derıt́ ett. A �inom ételről a Vadgesztenye E� tterem, mıǵ a kitűnő zené-
ről Kovács Gábor gondoskodott. Sok tombolatárgy is kisorsolásra 

34.	alkalommal	rendezték	meg	a	Baráti	találkozót		

Verssorok között libegnek a percek,
hideg papıŕon betűk lelke serceg,
koromfekete rút gondolat-árnyak
a szıv́emre égett  szavakkal hıv́nának.

Késő a bánat, már minden hiába
mondatok fúlnak elkopott imába, 
boldogságom soha meg nem találom
szememre vakult a démoni álom:

Felperzselt földön lángvirágok égnek,
puszta ölén halomba hal az élet,
a világtalan csillag mind útra kel
az éj hűvös keblén halkan hullnak el.

Kettéhasadt a múlt, az idő eltört,
magával vitt minden emberi gyönyört
kicsorbult órák süppedő nyomán
nesztelen lépked a holnapután.

Csendes kis szobámba egy angyal szállt
bús felhők közül, szunnyadó éjszakán,
gyengéden átkarolt, és fenn az égen
felragyogott a mennyországi éden.

2018 szeptember 16.

Zádori-Molnár	Ágoston
A� lom

2018. október 20-án az MTTSZ Bordányi Lövészklub-
tól meghıv́ást kaptak a 7.a és 7.b, valamint a 8.osztály 
tanulói. Ezen a szombat dé-
lelőttön a gyerekeknek le-
hetőségük volt légpuská-
val lőlapra lőni. A �iatalok 
egy kellemes délelőttöt 
tölthettek el együtt a lö-
vészklub tagjaival. A prog-
ram végén az okleveleket a klub elnöke, Fábián Lajos 
adta át a gyerekeknek, és lehetőség volt lovaskocsi-
kázásra is Masıŕ János közreműködésével. A progra-
mon résztvevő diákok nagyon köszönik ezt a napot! 

került, amely közül talán a legnagyobb sikert a Lajkó 
Sándorné által megtermelt sütnivaló "tök" hozott. 
Köszönjük szépen a rendezvényben való segıt́séget a 
Faluház vezetőjének, Börcsök Rolandnak és munka-
társainak, valamint Gyuris Jánosnak a fotózásért, 
amelynek segıt́ségével később is visszaemlékezhetünk 
a legszebb pillanatokra. A bordányi programokat kö-
vetően Kiskundorozsmán, Mórahalmon, U� llésen ta-
lálkozhattak a közösségek tagjai Erzsébet- és Kata-
lin-napi “bálakon”. Köszönjük az eddigi programo-
kon való részvételt, és sok szeretettel várunk minden 
nyugdıj́ast foglalkozásainkra, programjainkra.
	 	 	 	 			Szalai	Antal	klubvezető 

Lőgyakorlat	az	iskolásoknak
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2018.11.10-én immár harmadik alkalommal került megrendezésre a megújult sportcsarnokban az Alapıt́-
ványi Iskolabál. A Nevelőtestület és a Szülői Munkaközösség idén a retro stıĺus jegyében szervezett fergete-
ges mulatságot. A szervezést Dudás Dánielné fogta össze, a dekoráció Sándor Mónika és segıt́ői révén való-
sult meg. A vacsorát megelőző műsorban a tanári énekkar és a művészeti iskola tanárainak: Hampel Zsu-

zsanna, Sövény Olivér és diákjainak zenés produk-
ciói alapozták meg a hangulatot. A tánchoz a 4.b 
tánckoreográ�iája hozta meg a kedvet, felkészıt́ő-
jük Dudás Dánielné volt. A bál fénypontját a 8. 
osztályosok csodálatos nyitótánca adta, akik 
felkészıt́ését Békési Annamáriának köszönhetjük. 
Az ıźletes vacsorát a Vadgesztenye E� tterem bizto-
sıt́otta a vendégek számára. A talpalávalót a tö-
rökbecsei U� j Fiúk Együttes húzta hajnalig a tán-
coslábúak legnagyobb örömére. A táncot csak rö-

2018. november 9-én „Szakmáink világa” cıḿmel a Szegedi SZC 
Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szakmáinak bemutat-
kozása céljából játékos versenyt hirdetett az általános iskolák 
felsős diákjai számára. Iskolánkat tıź tanuló képviselte ezen a 
versenyen a 6.a, 6.b, 7.a és 7.b osztályokból. Magunkra öltöttük 
fehér pólóinkat, melyeken településünk neve egységesen jelez-
te összetartozásunkat, majd 5-5 fős csapatokká szerveződtünk, 
s ezután két különböző helyszıńen folytattuk a megmérettetést. 
Az egyik teremben kvıźjátékra került sor, ahol a már jól ismert 
Activity játékhoz hasonlóan kellett a turisztika és a vendéglátás 
témaköréből fogalmakat kitalálniuk a gyerekeknek. A másik 
csoportban Diákjainknak a „Krumplistarhonya, ahogy ti 

„Szakmáink	világa”	–	Játékos	vetélkedő	Szegeden
készıt́itek” cıḿű versenyfeladatban kellett 
megmutatniuk a gyerekeknek mennyire 
ügyesen találják fel magukat a konyhában, 
mennyire ı́zletesen tudják elkészı́teni. 
Nagy meglepetésünkre és még nagyobb 
örömünkre iskolánk csapata érte el az el-
ső helyezést. Az oklevél és a dıj́ mellé öte-
zer forintos pizza vásárlási utalványt kap-
tunk. Itt szeretném továbbá megköszönni 
a résztvevő gyerekek munkáját, ügyessé-
gét is. (A rendezvényről részletesebb leı-́
rás az iskola honlapján található.)
   		Kissné	Tóth	Andrea 

A	legismertebb	retro	zenék	szóltak	az	iskolabálon

vid időre szakıt́otta félbe a tombolahúzás, melynek fődıj́át, egy keszthelyi hosszú hétvégét, a tantestület 
ajánlotta fel. 
A rendezvény bevételét a tavalyi bál bevételével egyetemben az iskolaudvar rendezésére kıv́ánja fordıt́ani az 
iskola vezetősége.  A szervezők ez úton szeretnék megköszönni a Szülői Munkaközösség és a szülők aktıv́ 
közreműködését, a teremrendezésben és szállıt́ ásban rengeteg 
segıt́séget nyújtó önkormányzati dolgozók munkáját, külön kö-
szönet Lovai Mihálynak, valamint Börcsök Rolandnak, aki a han-
gosıt́ásban nyújtott segıt́séget. Köszönjük az önkormányzatnak 
a helyszıń biztosıt́ását, valamint a tantestület munkáját és ter-
mészetesen mindazokét, akik jelenlétükkel emelték az est fé-
nyét. Reményeink szerint jövőre ismét sikerül egy kicsit ottho-
nosabb hellyé tenni az iskolát!
Külön köszönet illeti a tombolafelajánlást tevőket: Avramucz 
Maróti Katinka, Balogh Ferenc, Bodó Gergely, Börcsök Roland, 
Czékus Zoltán, Czombos Krisztina, Dudás Dánielné, Dudás Lajos 
Szent István Gyógyszertár, Fodor A� kos, Foliaplast Kft., Fülöp-
Tanács Fanni, Fülöp-Tanács Zoé, Godó Tıḿea, Hegyes Károlyné, Illés József, Kálmán Kamilla - Cifra szoba, 
Kálmánné Kasza Beáta, Kelet A� ruház, Kiss Csaba és családja, Kiss László és családja, Kovács Imréné, Kovács 
Józsefné, Lázárné Borbola Márta, Márta Gábor, Márta Renáta, Ması́r János, Nagyapáti Károlyné - 
Vadgesztenye E� tterem, Ocskó Péter, Ocskó Zoltán, Papp Imre Gábor, Pintér Tibor – JUPI, Rácz Gyula, Rácz 
István, Ráczné Tanács Aranka, Sándor Terézia - Top-Rongyos Használtruha üzlet, Simon Imre, Szabó Csaba, 
Szántó Bernadett, Tanács Gábor, Török Tilda, Veres Gáborné - Goods Market, Margaréta Virágüzlet.
További támogatók: Bálint Lászlóné, Bálintné Gyuris A� gnes, Farkasné Szögi Mónika, Hegedűsné Gyuris 
Katalin, Juhász Gabriella, Kissné Tóth Andrea, Kővári Anikó, Lajkóné Forrai Szilvia, Paplógó Diána, Petákné 
Tóth Sára, Sövény Olivér.         A tantestület és iskolavezetés nevében:	Szilágyi	Gergely 
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2018. november 19-re iskolánkban verses mesemondó versenyt hirdettünk meg az alsó tagozatos tanulók 
számára. Nagy örömünkre szolgált, hogy tizenkilenc kisdiák fogadta el a meghıv́ást és tanult meg kıv́ülről 
verses mesét. A délután folyamán több kedves, humoros és tanulságos mesét hallhattunk meg az iskola könyv-
tárában. Jó volt látni bátor kiállásukat és elmerülni a klasszikus és újabb mesék világában. Köszönet érte ne-
kik és felkészıt́őiknek! E� vfolyamonként hirdettünk eredményt. 
1. osztályban : I. Kovács Zalán; II. Hegedüs-Bite Noémi; III. Tóth Levente. Felkészıt́ő tanıt́óik Juhász Gabriella 
és Skultéti Andrea. 2. osztályban: I. Fodor Nóra; II. Lippai Csenge; III. Makra Menyhért. Felkészıt́ő tanıt́ójuk 
Lajkóné Forrai Szilvia. 3. osztályban: I. Hődör Dávid Zalán (3.a); I. Gáspár Emma Noémi (3.a); II. Fülöp-Tanács 
Zoé (3.a); II. Stadler Hanga Eszter (3.b); II. Verok Hanga Bernadett (3. a); II. Makra Boldizsár (3.a); III. Gyuris 
Dorina (3.a); III. Karóczkai Hanna (3.b); III. Peták Hanna (3.b). Felkészıt́ő tanıt́óik Kissné Mészáros Sarolta és 
Kucsera Szuzanna. 4. osztályban: I. Czékus Zoé (4.a); II. Szabó Eszter (4.a); II. Sándor Anna (4.b); III. Botos 
Bence (4.a). Felkészıt́ő tanıt́óik: Dudás Dánielné és Sólyáné Sárközi A� gnes.
A területi verses mesemondó verseny Domaszéken lesz december elején. Iskolánkat Kovács Zalán, Fodor 
Nóra, Hődör Dávid Zalán és Gáspár Emma Noémi képviselik majd. Gratulálunk a gyerekeknek!
           													Sólyáné	Sárközi	Ágnes

Verses	mesemondó	versenyt	rendeztek	az	alsósoknak

December 1-je áthelyezett munkanap a hétfői tanıt́ási rend szerint. A délutáni foglalkozások elmaradnak, a 
gyerekek ebéd után mennek haza, napközi nem lesz.
December 6-án a Mikulás ellátogat minden osztályba. December 7-én pénteken Mikulás buli lesz az iskolá-
ban délután 16.00-19.00-ig.
December 11-én Kazinczy-verseny lesz a felső tagozatosok számára. 
December 14-én, pénteken 14.30-tól tanár-diák kézilabda és futball mérkőzés lesz a tornacsarnokban.
December 15. pihenőnap, tanıt́ás nem lesz.
December 16-án az  Adventi karácsonyi vásáron fellépnek a 4.a osztályos tanulók
December 20-án 17.00-tól a művészeti iskola tanıt́ványai adnak Karácsonyi koncertet a templomban.
December 21-én 10.30-kor iskolai karácsonyi műsor lesz a Faluházban a 4.b osztályos tanulók szereplésével. 
Mindkét programra szeretettel várjuk a szülőket, kedves érdeklődőket.
December 21-én, pénteken az alsósok számára felügyeletet biztosıt́unk 16.00-ig.
Téli szünet előtti utolsó tanıt́ási nap: december 21. A szünet után először január 3-án, csütörtökön kell 
iskolába jönni.
Aki még nem rendezte a művészeti iskola térıt́ési dıj́át, legyen szıv́es �izesse be az iskola titkárságán.

2018. november 13-án az iskolások szakmákkal, foglalkozásokkal ismerkedtek meg. Az alsós osztályoknak 
Palotás László körzeti megbıźott tartott érdekes előadást. A felsősök ellátogattak a Homokhátság Szıv́e Zöld-
ség- és Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet Legjava 
üzemébe, az i�júsági szálláshelyre, Rácz Gyula pékségébe, a 
Faluházba és az ISZEK-be. Szakemberek segı́tettek az 
önismeret fejlesztésében, a továbbtanulási irány kiválasz-
tásában. 
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki: Tanács Gábor polgár-
mester, Börcsök Roland intézményvezető, László Gergely, 
Gyuris János, Vida Patrıćia, Farkasné Lippai A� gota intéz-
ményvezető, Paplógó János, Farkasné Pintér Márta, Rácz 
Gyula, Kozma Zoltán, Frankné Varga Katalin, Peták Mónika, 
Császár Róbert önzetlen segıt́ségéért.
Délután 14 középiskola képviselője tartott ismertetőt a Fa-
luházban iskolájukról a bordányi és a környező települé-
sekről érkező érdeklődő szülőknek és hetedik, valamint nyolcadik osztályos tanulóknak. A rendezvényen 
összesen 15 középiskola képviseltette magát. Nagyon szépen köszönjük a Faluháznak, hogy helyszıńt biz-
tosıt́ott a rendezvényünknek!	 	 	 	 											Fodorné	Kálmán	Szilvia	és	Kissné	Tóth	Andrea

Helyi	szakmákkal	ismerkedhettek	meg	a	�iatalok



Weöres	Sándor:

Betlehem

O�  fényességes
ó békességes
ó dicsőséges 
Karácsony!

Szénakazlak mellett, 
lám, angyal közelget.

Az égből indulva
üzenetét hozza:

Ma született gyermek,
a világ ismer meg!

O�  fényességes
ó békességes
ó dicsőséges 
Karácsony!

Pásztorok hirdessék, 
minden szıv́nek tessék:

O�  az istállóban 
fekszik a jászolban,

fekhelye gyalult fa,
pelenkája szalma.

O�  fényességes
ó békességes
ó dicsőséges 
Karácsony!

József és Mária 
ajkán zeng ária,

ökörke, szamárka
kétfelől csodálja:

Világ ékessége,
kezdete és vége!

O�  fényességes
ó békességes
ó dicsőséges 
Karácsony!

Az alábbiakban összegyűjtöttük Egyházközségünk programjait, melyekkel segı-́
teni szeretnénk, hogy valóban felkészüljünk Jézus megtestesülésének ünnepére. 
Szeretettel hıv́unk és várunk mindenkit!
Advent	I.,	II.,	III.	és	IV.	vasárnapja	–	december	2;	9;	16;	23.	–	 9:30
A szentmiséken a liturgikus szıń a viola: az összeszedettség, szent fegyelem és a 
bűnbánat szıńe. A harmadik vasárnap kivételével az oltárt nem dıśzıt́i virág, az 
orgona is visszafogottabban szól. A szentmise elején ünnepélyes keretek közt 
gyújtjuk meg az adventi koszorú gyertyáit, miközben felhangzik Egyházunk ősi 
éneke: Rorate caeli de super… Harmatozzatok magasságos egek, s a felhők hoz-
zák az Igazat.
Adventi	koszorúk	megszentelése
Várakozásunkat segıt́i elmélyülni az adventi koszorú, mely, mint egy élő naptár, 
mutatja a családnak s a templomi közösségnek a Karácsony közeledését. 3 lila és 
egy rózsaszıń  gyertya jelzi a vasárnapok múlását. December 2-án, Advent első 
vasárnapján a 9:30 órakor kezdődő szentmisén adventi koszorúink megszente-
lésére nyıĺik lehetőség.
Szent	Miklós	ünnepe
Advent II. vasárnapján, december 9-én, a 9:30 órakor kezdődő szentmise kereté-
ben emlékezünk meg ajándékozó szentünkről, Miklós püspökről is.
Rorate	szentmisék	-	december	6;	13;	20.	csütörtök,	6:30
Régi szép adventi szokás a hajnali mise, mely még sötétben kezdődik, de mire vé-
get ér, a nap is felkel. Kifejezi virrasztó várakozásunkat Krisztus eljövetelére. E 
szentmisére hozhatunk gyertyákat, a szentmise első könyörgéséig ezekkel vilá-
gıt́unk. A szentmisét követően szeretettel hıv́unk mindenkit közös reggelire a hit-
tanterembe.

December:	a	népi	elnevezés	szerint	Karácsony	hava
Az év hátralévő hónapja: Advent, a kereszténység számára a várakozás, a készülődés ideje. Készülődünk kül-
sőségekben: takarıt́unk, dıśzıt́ünk, ajándékokat vásárolunk, sütünk, főzünk. Az igazi készülődés azonban a 
szıv́ünkben-lelkünkben zajlik, amikor nem csak a környezetünket öltöztetjük ünneplőbe, hanem a lelkünket 
is. A Karácsonyt megelőző hetekben szeretnénk elcsendesedni, egy kicsit jobban oda�igyelni a lelkünkre, s a 
Jóisten szavára. I�gy készülünk az egyik legszebb ünnepünkre, Urunk születésére, Karácsonyra.

Egyházközségünk	programjai	Advent	idején

Szállást	keres	a	Szent	Család	ima	kilenced
Az idei Adventben is elindul plébániánkon ez a népi ájtatosság, a karácsonyi ün-
nep előtt kilenc napon át ismétlődő szálláskeresés. A szállást kereső Szent Család 
tiszteletére 9 család összeáll, hogy december 14-től 22-ig naponta felváltva a 
Szent Családnak (Máriát, Józsefet és Jézust ábrázoló képnek, kis szobornak) szál-
lást adjanak. Krisztusra várakozásunkat, elcsöndesedésünket, közösségbe tarto-
zásunk érzését segıt́i, ha időt szakıt́unk erre a különös együtt imádkozásra, együtt 
elmélkedésre. "Mai rohanó, karácsonyi bevásárlástól zajos adventünkben a rorá-
tékon kıv́ül ez is egy lehetőség arra, hogy ne csak �izikailag, hanem lelkileg is ké-
szüljünk a Karácsonyra. A Szent Család-kép szimbóluma által helyet adhatunk 
Jézusnak szıv́ünkben, a másik családra szánt időnk pedig a legszebb ajándék az 
U� rnak." December 14-én, pénteken 16 órakor a templomban közös imádkozás-
sal kezdődik, majd december 22-én 16 órakor szintén templomi közös imával zá-
rul a kilenced. Várjuk mindazok jelentkezését, akik a Szent Család képét fogad-
nák, és azokét is, akik szıv́esen részesei lennének a kilenced imádkozásának. Sze-
retettel buzdıt́unk mindenkit, kapcsolódjunk be minél többen ebbe a hitünket 
erősıt́ő, lelkünket melengető áhıt́atba! (A sekrestyében lehet jelentkezni.)
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A	karácsonyi	szertartások	a	korábbi	évekhez	hasonlóan	a	megszokott	időpontokban	lesznek.
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Sárgazsák elszállıt́ásának időpontjai:
december 11.

Zöldhulladék elszállıt́ásának időpontjai:
december 18.

Könyvtári	felolvasóest	
2018. december 12-én, szerdán 16 órai kezdettel a Fa- 
luház Községi Könyvtárában felolvasóestet szerve-
zünk. Kérjük, hozza magával kedvenc versét, vagy pró-
zarészletét, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Vá-
runk szeretettel minden irodalmat kedvelő kedves 
bordányit, felolvasóként és hallgatóként is, hogy egy 
csésze tea mellett eltölthessünk egy kellemes estét.

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/924-3293
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Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland, 
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím: 
naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN 2062-4255 
Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon: 
30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu  Kéziratokat 
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Elvétve	felhős

Elvétve	felhős Felhős

Nyílt	napot	szerveztek	a	helyi	Szociális	Központban
November 14-én és 15-én ismét megnyitotta kapuit a Szociális Központunk az érdeklődők előtt. A rendez-
vény programjain érdeklődési körtől függően szép számmal vettek részt gyerekek, felnőttek és idősek is. A 
nyıĺt nap célja az volt, hogy bemu-
tassuk az intézményben folyó szo-
ciális munkát. A rendezvény a meg-
nyitást követően dietetikus előadá-
sával kezdődött. A program része-
ként tápláló és egészséges idény-
jellegű zöldségekből, gyümölcsök-
ből krémek és turmixok közös elké-
szıt́ésére is sor került. A �inomsá-
gok mellett a bordányi szociális szö-
vetkezet által készıt́ett gyümölcsle-
vet is megkóstolhatták a vendégek. 
Délelőtt klubfoglalkozásokkal foly-
tatódott a nap, mely keretében a 
környezettudatosság témakörében 
ismeretterjesztő előadáson vettek 
részt időseink. A foglalkozások hoz-
zájárultak az intézményen belüli és 
otthoni újrahasznosı́tási módszerek elsajátı́tásához és az életünkre gyakorolt pozitıv́ hatások meg-
ismeréséhez. A résztvevők lelkesedéssel fogadták a környezettudatos ötleteket, melyek a mindennapokban 
is jól alkalmazhatók mindenki számára. Az előadás témájához kapcsolódóan újrahasznosıt́ott papıŕból kéz-

műves dıśzek készültek a gondozók közre-
működésével, majd kvıźfeladatokkal és kö-
zösségformáló játékokkal zártuk a napot. A 
második nap egészségügyi szűrőprogram-
mal kezdődött, melynek a védőnői szolgálat 
adott helyet. Sokan keresték fel a védőnőket, 
akik az általános vizsgálatok mellett taná-
csadást is nyújtottak. A program folytatása-
ként a fogyatékkal élők és megváltozott mun-
kaképességű személyeket érintő témakör 
kapcsán bemutatásra került a támogató szol-
gálatunk feladatellátása, majd sorstárssegı-́
tő előadásában információt és tájékoztatást 
kaptunk az igényelhető pénzbeli és termé-
szetbeni támogatásokról. Az előadást köve-
tően lehetőség volt egyéni konzultáció igény-
bevételére is. A nyıĺt nap záró programja-
ként a HANIMEC Egyesület szakemberei 

tájékoztatták a résztvevőket a felelősségteljes otthoni kutyatartásról, a terápiás kutyák szerepéről a fejlesztő 
tevékenységben, majd a kutyusok játékos formában bemutatták tudásukat. Ez a program nagy sikerrel zárta 
rendezvényünket. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a szervezeteknek és segıt́őknek, akik 
támogatták rendezvényünk megvalósıt́ását.         		Farkasné	Lippai	Ágota	intézményvezető 
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0°C

Elvétve	zápor

Elvétve	zápor
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Átadták	az	Év	sportolója	díjakat
Utánpótlás	és	felnőtt	sportolók	kaptak	elismerést	

November 24-én, szombaton rendezték meg hatodik alkalommal a 
BSK Sportbálat a tornateremben. A helyi sportolók évzáró rendezvé-
nyére az idei évben is sokan voltak kíváncsiak, a bál résztvevői amel-
lett, hogy egy kellemes és jó hangulatú estét tudtak eltölteni, jelenlé-
tükkel fontos közösségi célokat is támogattak. A program bevételéből 
az elmúlt évekhez hasonlóan az egyesület működése és az utánpótlás 
sportolók támogatása mellett, egy az Arany János utcai sportpályán 
kialakítandó játszótér megvalósításához is hozzájárulhattak. A Hestia 
Tűztánc csapat produkciójával vette kezdetét az est, ezt követően Kiss-
Patik Péter sportkör elnök köszöntötte a résztvevőket. Hagyomány, 
hogy minden évben a legjobb utánpótlás és felnőtt sportolókat is díjaz-
zák, így volt ez most is. A legjobb női utánpótlás sportoló elismerést 
ezúttal Kálmán Anita vehette át, míg a legjobb férfi utánpótlás játékos-
nak 2018-ban Szabó Dávidot választották. A felnőtt női sportolóknál 
Rabi Enikő, míg a férfiaknál Fodor Balázs teljesítményét díjazták a 
szakemberek, illetve a sportkör elnökségi tagjai. Az est zenekara a Gera 
Fivérek volt, míg a bál vendéglátásáról, a finom ételekről és a hűsítő 
italokról ezúttal is a Vadgesztenye Étterem gondoskodott. Szintén az 
étterem támogatásának is köszönhetően ebben az esztendőben is 
sztárvendéget láthattunk vendégül Bordányban, az Irigy Hónaljmirigy 
csapata közel egy órás fellépését többször is hatalmas taps fogadta. A 
bál résztvevőinek jóvoltából szép összegű támogatás is összegyűlt 
összesen 605.800 forint értékben, így már 2019. tavaszán elkészülhet 
a település legújabb kis játszópontja a Bordányi Focipályán, amely 
ezáltal a környék egyik legcsaládbarátabb létesítménye lesz. 
A	 BSK	 Sportbál	 2018	 sikeréhez	 a	 következők	 járultak	 hozzá	
tombolafelajánlásukkal,	 melyet	 ezúton	 is	 nagyon	 köszönünk:	 Szabó	 Lajos,	
Árva	Sándor	és	családja,	Tari	Nándor,	Kovácsné	Szekeres	Zsuzsanna,	Nógrádi	
János,	Szilágyiné	Tari	Gyöngyi,	Zádori	Tibor,	Privát	ABC,	Mészárosné	Gyuris	
Ibolya,	Veres	Gáborné,	Sádt	Tamás	és	családja,	Szabóné	Gyuris	Bernadett,	Dr.	
Juhász	Anikó,	Szalai	Antal,	Pintér	Katalin,	Tanács	Gábor,	Kiss	Csaba	és	családja,	
Sándor	Tibor	és	családja,	Kiss-Patik	Péter	és	családja,	Vadgesztenye	Étterem.

Dobogón	telelünk	
Összegzés	az	őszi	szezonról

Még néhány mérkőzést rendez-
nek ezen a hétvégén a megyei fo-
cibajnokságokban, azonban dön-
tő többségében már véget értek 
az őszi küzdelmek a bordányi lab-
darúgók számára. Immáron ösz-
szesen tizenegy csapattal, és közel 
százhatvan igazolt sportolóval 
rendelkezik a Bordány Sportkör. 
Az U7, U9-es gyerkőcök Kis Le-
vente, míg az U11-es és U13-as 
fiúk Retek Flórián edző vezetésé-
vel a Bozsik program küzdelmei-
ben vesznek részt. U14-es gár-
dánk már a megyei bajnokságban 
szerepel, Retek Flórián tanítvá-
nyai jelenleg a negyedik helyen 
állnak, csupán három pontra le-
maradva az első helytől. Frissen 
alakult U17-es csapatunk száz 
százalékos teljesítménnyel vezeti 
a bajnokságot, Puskás Róbert fiai 
eddig nem találtak legyőzőre. A 
megye élvonalába visszakerülő 
U19-es gárdánk is szépen szere-
pel, Puskás István edző vezérleté-
vel az előkelő ötödik helyen zár-
ták az első etapot. Megye III-as 
felnőtt focistáink egyre jobb for-
mába lendülnek, Rácz Zoltán le-
génysége jelenleg a nyolcadik po-
zíciót foglalja el. Megyei I. osztály-
ban szereplő gárdánk a rossz baj-
noki rajtot követően már biztos 
dobogósként zárja az őszt, Dr. 
Tóth János edző csapata még meg 
is erősítheti pozícióját a tábláza-
ton, hiszen szombaton még elma-
radt mérkőzésen Tiszaszigeten 
lépnek pályára Sólya Gáborék. 
Női vonalon is nagyon szép ered-
ményekről tudunk beszámolni, 
hiszen Puskás István U18-as 
együttese első helyről várhatja a 
tavaszt, de a felnőttek is ott van-
nak az élboly mögött, Rácz Tamás 
lányai jelenleg a hetedikek, kettő 
pontra lemaradva a dobogó har-
madik fokáról.

Folytatás tavaszszal

hajrá BSK!!!
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