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A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

A MEGSZOKOTT PROGRAMOKON FELÜL RENGETEG ÚJÍTÁS ÉS MEGLEPETÉS VÁRJA A KILÁTOGATÓKAT

A Faluház parkja ad új otthont a karácsonyi vásárnak
Idé n tizenegyedik alkalommal rendezi meg Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata, valamint a Faluhá z é s Kö nyvtá r a jó té konysá gi kará csonyi vá sá rt Bordá nyban. Idé n a vá sá r a Szent Istvá n té r helyett a Faluhá z parkjá ban, a
szabadté ri szın
́ padná l kerü l megrendezé sre. December 1-jé n gyullad majd meg az első adventi gyertya Bordá ny
adventi koszorú já n. Az első gyertyá t Farkasné Lippai Agota
inté zmé nyvezető , Illé s Má ria, a Borostyá n Dalkö r vezető je
é s Lovai Mihá ly ü gyvezető fogja meggyú jtani. Az elő ző
é vekhez hasonló an idé n is az ó voda, az iskola é s a dalkö r
ad mű sort az adventi vasá rnapokon. Első alkalommal a
Borostyá n Dalkö r elő adá sá t lá thatja a kilá togató kö zö nsé g
az adventi szın
́ padon. A má sodik vasá rnapon, azaz december 8-á n is 16 ó rakor kezdő dik a szın
́ padi mű sor. A
gyertyagyú jtá st kö vető en az Apraja-Falva Ovoda é s Bö lcső de nagycsoportosainak elő adá sá t lá thatjá k a kilá togató k, valamint vendé gü nk lesz a Mikulá s é s Krampuszai. A
harmadik adventi vasá rnapon december 15-é n 16 ó rá tó l
a gyertyagyú jtá st majd az iskola elő adá sá t lá thatjá k az é rdeklő dő k. December 22-é n az utolsó adventi vasá rnapon Dr. Janes Zoltá n atya, Taná cs Gá bor polgá rmester, Lajkó
Bá lint ifjú sá gi polgá rmester é s Jenei Gyö rgyné a Karitá sz csoport vezető je gyú jtjá k majd meg az utolsó gyertyá t. A
má sodik vasá rnapon telepü lé sü nk 2020-as naptá rá nak ü nnepé lyes bemutató ja is megtö rté nik, ıǵy é rvé nyes,
2020-as matricá val ellá tott Bordá nyKá rtya felmutatá sá val egy pé ldá ny ingyenesen elvihető , ugyanakkor bá rki á ltal megvá sá rolható mindö ssze 300 Ft-é rt a Faluhá z asztalá ná l. Termé szetesen nem csak a vá sá rokon van lehető sé g
á tvenni é s megvá sá rolni a naptá rat, a Faluhá z nyitvatartá si idejé ben az informá ció s pultná l is bá rki hozzá juthat.
Mint az eddigi vá sá rokban, idé n is a helyi civil szervezetek é s kö zö ssé gek, valamint az á ltalá nos iskola osztá lyai
fogadjá k vá sá rral a lá togató kat, melynek bevé telé t programjaik megvaló sıt́á sá hoz haszná ljá k fel. Az idei vá sá rban
is bemutatkozik a Legjava termé keket gyá rtó Homokhá tsá g Szıv́e Zö ldsé g- é s Gyü mö lcsfeldolgozó Szociá lis Szö vetkezet, valamint a CifraSzoba is. Bordá nyos bö gré t a ké szlet erejé ig a helyszın
́ en lehet megvenni 500 Ft-é rt, de sajá t,
vagy a korá bbi é vek bö gré i is kihozható ak. A tallé rvá ltó idé n is ü zemel, hiszen az eladó k tö bbsé gé né l ezekkel a
tallé rokkal vá sá rolhatnak a hé tvé gé k sorá n. Egy tallé r 50 Ft-ba kerü l. A vá sá ron 2 deciliter forralt bor 2 tallé rba
kerü l, 2 deciliter tea pedig 1 tallé r á ron lesz kapható . Talá lkozzunk advent vasá rnapjain a Park té ren!
A PÁLYÁZATOKAT LEGKÉSŐBB 2020. JANUÁR 30-ÁN 12 ÓRÁIG LEHET LEADNI AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL

Ötletpályázat a régi takarék épület hasznosítására
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata szeptember vé gé n vá sá rolta meg a 3A Takaré kszö vetkezet megü resedett é pü leté t kimondottan olyan cé llal, hogy azt a ké ső bbiekben helyi cé lok megvaló sulá sa é rdeké ben hasznosıt́hassa. Az ö nkormá nyzat legutó bbi ü lé sé n ıŕta ki azt az ö tletpá lyá zatot, amely kereté ben olyan vá llalkozá st, civil szervezetet
keres, akik a telepü lé sen eddig mé g nem elé rhető szolgá ltatá sokkal tö ltené k meg a kö zö ssé gi teret.
Az ö nkormá nyzat az elké pzelé st a pá lyá zattó l fü ggő en az é pü let
kedvező rendelkezé sre bocsá tá sá val, aká r együ ttmű kö dé sben tö rté nő mű kö dteté ssel is tá mogatná . Elő nyben ré szesıt́ik azokat az
elké pzelé seket, amelyek kereté ben az é pü let felú jıt́á sa, kisebb á talakıt́á sa is megvaló sulhat. Orö mmel veszik, ha aká r tö bb funkció nak is meg tud felelni az é pü let, tö bb szolgá ltatá s vá lik elé rhető vé . Bő vebb informá ció é s a pá lyá zat ré szletes kiıŕá sa a bordany.com oldalon talá lható . A pá lyá zatokat legké ső bb 2020. januá r 30-á n (csü tö rtö k) 12 ó rá ig lehet beadni.

2003 ÓTA BIZTOS TAGJA A KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK KOSZORÚK MEGSZENTELÉSE A TEMPLOMBAN

Kiss-Patik Péter lett az alpolgármester Adventi koszorúkötés a Plébánián

A bordá nyi Egyhá zkö zsé g adventi koszorú kö té sre
hıv́ja é s vá rja az é rdeklő dő ket november 30-á n
(szombaton) 14 é s 18 ó ra kö zö tt a Plé bá niá ra! Csalá donké nt egy koszorú megkö té sé hez biztosıt́anak
anyagokat (koszorú alap, 3 lila é s egy ró zsaszın
́ gyertya, dıśzıt́ő anyagok), de sajá t kellé kek is felhaszná lható ak. A program ideje alatt a gyermekeket ké zmű ves programokkal, mé zeskalá cs sü té ssel vá rjá k.
A rendezvé ny ingyenes, de regisztrá ció hoz kö tö tt!
Jelentkezni a bordanyiplebania@gmail.com e-mail
cım
́ en, a Szent Istvá n Kirá ly plé bá nia Bordá ny Facebook oldalon, illetve Gá bor Tamá sná l vagy Bá lintné
Gyuris Agnesné l lehet november 27-ig.
ÍRJ EGY ÜZENETET ÉS PÓZOLJ A LEVELESLÁDÁVAL December 1-jé n, vasá rnap a 9:30-kor kezdő dő szentmisé n a templomba elhozott csalá di adventi koszoMikulás postaládája a Faluházban rú
k megszentelé sé re kerü l sor.
A Té lapó leveleslá dá ja november 27-ig a Faluhá zba kö ltö zö tt. Nem kell má st tenni, mint levelet ıŕni a Té lapó nak, pó zolni a leveleslá dá val, bedobni a levelet é s elkü ldeni a fotó t a Cifra Szoba Facebook oldalá ra é s gyű jteni a lá jkokat. A legtö bb szavazatot gyű jtő egy ké zzel
horgolt ré nszarvast kap ajá ndé kba december 6-á n. Levé lıŕá sra fel é s ha bedobtad a levelet lé pj be a Kö nyvtá r- Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
ba is egy olvasnivaló é rt. November 28. é s december 5. Hé tfő
Brokkolis tejszínes csirkemell
A tésztával
Húsgombóckö zö tt a leveleslá da az ó vodá ba kö ltö zik.
A
1 leves
B Házi disznótoros vegyes körettel
TÖBB MÓDON IS SEGÍTHET A RÁSZORULTAKON
Tejfölös
Angyalbatyukat gyűjt a Karitász 2 gombaleves C Rántott sajt rizzsel, tartármártás
A Katolikus Karitá sz orszá gos ajá ndé kgyű jtő akció t szervez Ká rpá taljá n é lő nehé z sorsú gyermekek szá má ra. A
kezdemé nyezé shez a bordá nyi Karitá sz Csoport is csatlakozott, ıǵy a felajá nlá sok Bordá nyban is leadható k.
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A

Magyaros
zöldborsóleves

A
1
2

Madártej
leves habgaluskával

B Csirkepaprikás tésztával
C Rakott karfiol

Szerda
04.25. H
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Szezámos rántott borda petrezselymes bulgurral, vegyes vágott

A

Sertéshúsleves

Paradicsommártás főtt hússal,
törtburgonya
Mustáros-tejfölös tokány makaróni

B tésztával
Zöldbableves
Sajttal töltött csirkemellfilé rántva
2 tojással
C rizi-bizivel,
befőtt
Csü tö rtö k

1
Az ajá ndé kozá s menete: Vá logass ö ssze jó á llapotban lé vő já té kokat vagy kö nyveket, apró ajá ndé ktá rgyakat, é dessé get, pipereholmikat. Tehetsz bele szemé lyes ü zenetet,
jó kıv́á nsá got, ké peslapot vagy rajzot is. Ezutá n keress
egy dobozt, amibe belefé rnek ezek. (Ha nincs dobozod,
hozd el zacskó ban a gyű jtő pontra é s mi bedobozoljuk!
Ké rjü k ne tegyé l a dobozba romlandó , tö ré keny vagy folyé kony ajá ndé kot! Hozd el a dobozt 2019. november 28ig az Adá m Jenő Altalá nos Iskola titká rsá gá ra vagy a bordá nyi plé bá niá ra! Adhatsz angyalbatyut online adomá nyozá ssal is: www.karitasz.hu. Segıt́hetsz a 1356-os adomá nyvonal hıv́á sá val is (500 Ft/hıv́á s). Bő vebb informá ció Jenei Gyö rgyné Zsuzsá tó l ké rhető szemé lyesen vagy
a +36 30/621-6375-ö s telefonszá mon.
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Zöldségleves
csurgatott
tésztával
Sütőtök krémleves pirított
tökmaggal

A

B Lecsós borda tarhonyával
C Gombapaprikás galuskával

Pé ntek

Sertésragu1 leves

2 Marhagulyás

Roston csirkecomb filé burgonyapürével, majonézes céklasaláta

A

Diós metélt

B Sonkás tejfölös penne
Csülökpörkölt sós burgonyával,
C káposztasaláta

IDŐJÓS

Csütörtök

Ingatlana, járműve, terménye vagy bármi más eladóvá vált,
esetleg hirdetni szeretné vállalkozását?
Ne feledje - apróhirdetéseit 500 Ft ellenében megjelentetjük
és 1250 háztartásba juttatjuk el
Bordány legnépszerűbb heti és havi lapjában!

Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak legutó bbi,
november 14-i ü lé sé n vá lasztottak alpolgá rmestert a
ké pviselő k. A hagyomá nyoknak megfelelő en Taná cs
Gá bor polgá rmester a legtö bb szavazattal a ké pviselő i
szé kbe beü lő ké pviselő t javasolta alpolgá rmesternek,
akit titkos szavazá ssal meg is vá lasztottak a bordá nyi
ké pviselő k. Kiss-Patik Pé ter az októ beri vá lasztá sokon
743 (81.92%) szavazatot kapott, ez egy hıj́á n ö tven szavazattal tö bb, mint az ő t kö vető má sodik helyen bejutott Szilá gyiné Tari Gyö ngyi szavazatainak szá ma.
Az alpolgá rmester a jelenlegi ké pviselő -testü let egyik
leggyakorlottabb tagja, hiszen 2003. februá r 24. ó ta
folyamatosan tagja a testü letnek.

Hétfő

Kedd

Szerda

11°C
4°C

10°C
4°C

13°C
7°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve zápor

Péntek

Szombat

Vasárnap

12°C
6°C

13°C
3°C

11°C
4°C

10°C
3°C

Elvétve zápor

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős
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