Tökfesztivál az óvodában
Október 25-én az óvoda ismét megtartotta
a már hagyománnyá vált Tökfesztivált. A
rendezvényt hivatalosan a Katica és a
Napsugár csoportosok tűztánca nyitotta
meg. A családok idén is gyönyörű töklámpásokat készítettek.

Tudjon meg többet
Részletek az 4. oldalon!
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Ingyenes Jogi valamint Munkaügyi és HR tanácsadás szerdánként 15.00-17.00 óráig, Pszichológiai
tanácsadás csütörtökönként 10.00-12.00 óráig vehető igénybe. Bejelentkezés szükséges!
Részletek a Faluházban és a +36 62 588-516-os telefonszámon!

Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!

Bordányi Napló
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Jótékonysági karácsonyi vásár Tartalom

Szövetkezetünk működteti a helyiségek boltját..2
Életükben először léptek
Tizenegyedik alkalommal rendezi meg Bordány Nagyközség Önkormányzata, valamint fel a kiscsoportosok..........4
a Faluház és Könyvtár a jótékonysági karácsonyi vásárt. Idén első alkalommal, a Falu- Összefogás egy nemes cél
ház parkjában, a szabadtéri színpadnál. Az előző évekhez hasonlóan idén is az óvoda, az érdekében.......................5-6
iskola és a dalkör ad műsort az adventi vasárnapokon. Az esemény egyik meglepetése Remek eredményeket ért
Oláh Imre lego kiállítása lesz a Faluház előterében.
Részletek a 11-12. oldalon! el a lövészklub................10
„Az angyalok Isten legtisztább gondolatai, amelyek az igazság és a szeretet szárnyán szállnak.”– Teréz Anya

Népdalkörünk dalcsokra a megnyitón

Borsa Brown
ıŕó -olvasó talá lkozó ja

2019. december 11-én (szerda)
17:00, Faluház
A rendezvény ingyenes! Mindenkit szeretettel várnak!

Részletek a 8. oldalon!

V. Bordányi
Jótékonysági
Katolikus Bál
a Bordányi Sportcsarnokban

2020. január 18-án szombaton
Jegyek már december 5-től megvásárolhatóak!

Új zöldbizottság segíti a képviselő-testület munkáját
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzatá nak Ké pviselő -testü lete a november 14-i ü lé sé n vizsgá lta felü l az ö nkormá nyzat Szervezeti é s Mű kö dé si Szabá lyzatá t. A polgá rmester javaslatá ra kissé á talakult az ö nkormá nyzat bizottsá gi szerkezete. A korá bbi Ugyrendi, Igazgatá si é s Jogi Bizottsá g megszű nt, feladatait teljes
egé szé ben a Pé nzü gyi, Gazdasá gi é s Telepü lé sfejleszté si Bizottsá g kapta meg. Az Egé szsé gü gyi, Oktatá si
é s Szociá lis Bizottsá g á talakult, kissé mó dosult tevé kenysé gi kö rrel ú j né ven Egé szsé gü gyi, Szociá lis é s
I jú sá gi Bizottsá gké nt mű kö dik tová bb.
Egy ú j bizottsá g lé trehozá sá ró l is dö ntö ttek a ké pviselő k. A Mező gazdasá gi, Kö rnyezetvé delmi é s Energetikai Bizottsá g megalakulá sá val elő té rbe kerü lnek
a telepü lé sen a zö ldü gyek. A bizottsá ghoz kerü l a telepü lé s Kö rnyezetvé delmi programjá nak, a Local
Agendá nak az elő ké szıt́é se, megvaló sıt́á sá nak felü gyelete. A bizottsá g feladata tö bbek kö zt a telepü lé s kö rnyezeti á llapotá nak folyamatos nyomon kö veté se is. De a bizottsá g elő zetes hozzá já rulá sa szü ksé ges pé ldá ul
az erdő telepıt́é st eredmé nyező ö nkormá nyzati dö nté s meghozatalá hoz, az energetikai korszerű sıt́é st eredmé nyező programok, pá lyá zatok benyú jtá sá hoz, vagy aká r a kü lterü leti utak nyomvonalá t, á llapotá t befolyá soló dö nté sek meghozatalá hoz is.

Szövetkezetünk működteti a helyiségek boltját

Szö vetkezetü nk, a Legjava termé keket gyá rtó Homokhá tsá g Szıv́e Szociá lis Szö vetkezet mű kö dteti a Csongrá d Megyei Kormá nyhivatal é pü leté ben, a Kormá nyhivatal illetve szá mos szociá lis szö vetkezet é s kö zfoglalkoztatá sban é rintett ö nkormá nyzat együ ttmű kö dé sé ben lé trehozott Helyi-Sé g Ké zmű ves termé kek boltjá t. A Kö zfoglalkoztatá si kiá llıt́á s é s vá sá r kereté ben megnyitott boltot Dr. Juhá sz Tü nde kormá nymegbıźott
é s Biczi Orsolya, miniszteri biztos adtá k á t a vá sá rló knak. A Tö rö k utca felő li bejá rattal rendelkező ü zletben szá mos termé k
mellett a Legjava teljes termé kská lá ja is megtalá lható . Erdemes
beté rni az ü zletbe, ahol tö bbek kö zö tt ké zmű ves csokolá dé ,
kecskesajt, batá ta dzsem, lekvá rok, szö rpö k, ivó levek, levendula termé kek é s horgolt terıt́ő k is kaptak helyet a polcokon. Az
idei Kará csonyra ajá ndé kozzon helyit, magyart é s ké zmű ves
termé keket, amelyeket má r most be tud szerezni tö bbek kö zö tt a helyisé gek boltjá ban is!

Az 1956-os szabadságharc hőseire emlékeztünk
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata az Adá m Jenő Altalá nos Iskolá val együ tt emlé kezett meg az 1956-os
forradalom é s szabadsá gharc esemé nyeirő l, hő seirő l. Októ ber 22-é n dé lelő tt a bordá nyi Faluhá z szın
́ há ztermé ben emlé kmű sorral ké szü ltek az iskola 7. é vfolyamos tanuló i. A szın
́ padon megelevenedtek az 56-os esemé nyek, de
kü lö n é rdekessé g volt, hogy felidé zté k a szegedi é s a bordá nyi tö rté né seket is, amelyek mé g kö zelebb hoztá k a tö rté nelmet a megjelentekhez. A megemlé kezé s legszebb pillanata az volt, amikor a fellé pő k é s az ü nneplő k kö zö sen é nekeltek egy-egy, a hő sö kre emlé kező dalt. Az iskolá sok mű sorá t kö vető en az ü nneplő tö meg a Honvé d utcá ba vonult,
ahol az iskolá ná l á lló Pesti srá c szobrá ná l az iskola nevé ben
Ocskó Zoltá n igazgató é s Ká lmá n Lá szló igazgató helyettes,
az ö nkormá nyzat nevé ben Taná cs Gá bor polgá rmester ú r
é s Kiss-Patik Pé ter alpolgá rmester ú r helyezté k el a megemlé kezé s koszorú it. A Pesti srá c szobor Juha Richá rd Attila
szobrá sz alkotá sa, melyet 2017-ben avattak a nagykö zsé gben. Az alsó s osztá lyok kü lö n ké szü ltek az ü nnepsé gre, a sajá t maguk á ltal ké szıt́ett nemzeti zá szló kat helyezté k el a Pesti srá c lá bainá l.
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Vendégül láttuk Varró Dániel József Attila-díjas írót
2019. november 11-é n a bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r vendé ge volt Varró Dá niel Jó zsef Attila-dıj́as ıŕó . A nap
folyamá n ké t elő adá st is tartott a bordá nyi kö zö nsé gnek.
14 ó rakor az Adá m Jenő Altalá nos Iskola 1. é s 2. osztá lyos diá kjai vehettek ré szt egy rendhagyó interaktıv́ irodalomó rá n, melynek cım
́ e „Nem, nem, hanem” volt. A gyerekek ré szleteket hallhattak a Tú l a Maszat hegyen cım
́ ű
mű bő l, rım
́ eket faragtak, kiegé szıt́etté k a verseket é s
megtanultak egy ú j gyermekverset, mondó ká t is. Kora
este a felnő tteknek a Hitvesi kö lté szet nehé zsé geirő l tartott elő adá st. A Mi lett, hova cım
́ ű kö teté bő l olvasott fel
ré szleteket, mesé lt a kö lté szetrő l é s a csalá dró l.
A rendezvé ny az EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosı-́
tó szá mú , Uj tanulá si tartalmak é s szolgá ltatá sok Bordá nyban az egé sz é leten á t tartó tanulá s jegyé ben pá lyá zat kereté ben való sult meg.

Nepp Józsefre emlékezett az Országos Rajz ilmünnep
2019. november 15. é s 17. kö zö tt hetedik alkalommal rendezté k meg az Orszá gos Rajz ilmü nnepet, melyhez
a bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r immá r harmadik é ve csatlakozott.
November 14-é n (csü tö rtö kö n) dé lelő tt az ó vodá sokat vá rtuk egy
70 perces klasszikus magyar mese ö sszeá llıt́á ssal, valamint szın
́ ező kkel é s kirakó kkal is ké szü ltü nk nekik. November 15-é n pé nteken 13:30-tó l a Faluhá z szın
́ há ztermé ben az iskola 1. é s 2. osztá lyosai egy ö sszeá llıt́á st tekinthettek meg az egyik legné pszerű bb magyar televıźió s rajz ilmsorozat a Mé zga csalá d, a Mé zga Aladá r kü lö nö s kalandjai é s a Ké rem a kö vetkező t! epizó djaibó l. Ezú ton is
kö szö njü k az ó voda é s az iskola együ ttmű kö dé sé t!

A házalók helye a kapun kívül van, ne engedje be őket!
Ké szpé nzre, bankká rtyá ra utazó , trü kkö s csaló k, alkalmi tolvajok, á rubemutató k ra iná lt manipulá torai leselkednek leginká bb az idő sekre, akik a rengeteg igyelmezteté s ellené re mé g mindig gyakran esnek á ldozatá ul
a tisztessé gtelen embereknek. A rendő rsé g szakemberei ö sszefoglaltá k taná csaikat a lé pten-nyomon elő forduló ké tsé ges helyzetekre, amikor a szé pkorú aknak taná csos oda igyelni minden gyanú s kö rü lmé nyre.
Igy pé ldá ul a fű té si szezonban is tartsá k szem elő tt, hogy alkalmi munká t (favá gá s, hó sepré s, kerti feladatok)
ne adjanak idegeneknek. Fontos, hogy soha ne hagyjá k nyitva a há zuk kapujá t, bejá rati ajtajá t, mé g akkor
sem, ha az udvarban vagy a kertben tartó zkodnak, é s ne engedjenek be há zaló á rusokat, gá z- vagy á ramszolgá ltató , segé lyszervezet munkatá rsá nak é s
má s, magukat hivatalos szemé lynek kiadó embereket sem – bá rmennyire erő szakosan vagy megnyerő en pró bá lnak bekerü lni az ingatlanba, maradjanak kıv́ü l. A
igyelmezteté s szerint mindig el kell ké rni a hivatalosnak bemutatkozó szemé ly
igazolvá nyá t, é s egyetlen esetben sem
szabad bedő lni első alkalommal a csá bıt́ó
ajá nlatoknak.
A felkeresett szemé ly ké rjen inká bb má sik idő pontot a há zaló kereskedő tő l vagy
szolgá ltató tó l. Egyedü l ne tá rgyaljon pé nzü gyekrő l é s ne vegye elő megtakarıt́ott
pé nzé t idegenek jelenlé té ben, mert ki igyelhetik, hogy hol tartja, é s valamilyen
trü kkel eltulajdonıt́hatjá k – taná csoljá k a
rend ő rei. Veszé lyhelyzet eseté n jó l jö het az é jszaká ra az alvó hely mellé ké szıt́ett mobil- vagy vezeté kes telefon, amellyel a csalá dtagoktó l vagy a rendő rsé gtő l a kiszolgá ltatott szemé ly segıt́sé get tud ké rni.
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Tökös sütik, versenyek, tűz- és boszorkánytánc
Októ ber 25-é n ó vodá nk ismé t megtartotta a má r hagyomá nnyá vá lt Tö kfesztivá lt. A nagy napra az inté zmé ny
dolgozó i lelkesen ké szü ltek, mé csesekkel é s dıśztö kö kkel dekorá ltá k az é pü letet.
A rendezvé nyt hivatalosan a Katica é s a Napsugá r csoportosok tű ztá nca nyitotta meg. Ezt kö vető en Buci Bohó c vá rta a gyerekeket az ó voda tornaszobá já ban, ahol viccesebbné l viccesebb produkció ival szó rakoztatta a
né ző ket. A dé lutá n folyamá n a Vuk csoportban az
ó voda munkatá rsai csillá mtetová lá st ké szıt́ettek,
amely nagy né pszerű sé gnek ö rvendett a gyermekek kö ré ben.
A tö kbő l ké szü lt é telek versenyé re idé n is szá mos
inomsá ggal ké szü ltek a csalá dok, illetve az
ó voda csoportjai, ıǵy a zsű ri elé g nehé z helyzetbe
kerü lt az é rté kelé s sorá n. Vé gü l az I. helyezé st Juhá sz Johanna é s csalá dja é rte el, II. helyezett lett a
Mé hecske csoport sü temé nye, a III. helyet pedig a
Napsugá r csoport tö kö s tortá ja nyerte el. Kö szö njü k a sok inom tö kö s é telt!
A csalá dok idé n is gyö nyö rű tö klá mpá sokat ké szıt́ettek, amelyek vé gü l az ó vodá nk bejá ratá t dı-́
szıt́etté k. A versenyző k kreativitá sá t jó l tü krö zté k az elké szü lt mű vek, ıǵy megint csak nehé z volt vá lasztani a szebbné l szebb munká k kö zü l. I. helyezett
Szegvá ri Balá zs lett, a II. helyet Szabó Bejke tö klá mpá sa kapta, a III. helyezé st pedig Szarvas Lora munká ja é rdemelte ki.
Az idő já rá s szerencsé re nekü nk kedvezett, ıǵy az udvaron az é rdeklő dő k a kü lö nbö ző , tematikus já té kokkal
já tszhattak. A gyerekek cé lba dobtak, tö kö t gurıt́ottak, é s mé g a tö kcipelé st is kipró bá lhattá k. Ezen felü l az
ó vó né nik sok szeretettel vá rtá k a Tü csö k csoportban a ké zmű veskedni vá gyó csalá dokat, ahol denevé res fejpá ntokat, illetve pó kos já té kokat ké szıt́hettek.
A fé lhomá lyban pá r ó vodai dolgozó boszorká ny ruhá ba ö ltö zve eljá rta a banyatá ncot, amellyel nagyszerű
hangulatot teremtettek. Ezt kö vette a vacsora, amely idé n krumplis tarhonya volt ká posztasalá tá val, melyhez
forralt bor é s meleg tea tá rsult. A desszert a csalá dok é s csoportok á ltal ké szıt́ett tö kö s sü temé ny volt. Emellett a dajka né nik sü tő tö kkel, a csoportok pedig tö kgolyó kkal kedveskedtek a csalá doknak, amelyeket szinté n
szé tosztottunk a kedves vendé geknek.
Kö szö njü k, hogy idé n is ilyen sokan ré szt vettek rendezvé nyü nkö n! Tová bbá kü lö n kö szö net illeti mindazokat, akik bá rmilyen formá ban segıt́ettek abban, hogy a Tö kfesztivá l idé n is megvaló sulhasson!
Napsugár csoport

Életükben előszőr léptek fel a kiscsoportosok

Telepü lé sü nk apraja-nagyja minden é v októ beré ben nagy igyelmet fordıt́ az idő sek irá nti tisztelet kifejezé sé re. Ehhez kapcsoló dva tett lá togatá st a Vuk csoport az októ ber 23-á n megrendezett „Bará tsá g napja” programon, melynek helyszın
́ e ez é vben is a Faluhá z
volt.
Kiscsoportosaink szá má ra ez volt az első igazi megmé retteté s, amire nagy izgalommal ké szü ltü nk.
Az alkalomhoz illő verseket é s dalokat gyű jtö ttü k
ö ssze, melynek bemutatá sa sok megható pillanatot okozott az idő seknek, szü lő knek é s nekü nk,
ó vodai dolgozó knak is. Orö mkö nnyekkel é s bü szkesé ggel telve vá rtá k a szın
́ padró l é rkező gyermekeiket az é desanyá k é s é desapá k is, hiszen nagyon
ü gyesen ké pviselté k kiscsoportosaink inté zmé nyü nket.
Kö szö nettel tartozunk a gyerekeknek é s a kedves
szü lő knek, akik a munkaszü neti napon el tudtak jö nni erre a fontos esemé nyre. Tová bbá telepü lé sü nk Onkormá nyzatá nak, hiszen a programot megelő ző en biztosıt́ottá k szá munkra a kisbuszt, mely né lkü l a fő pró ba
nehezen való sulhatott volna meg. Kö szö njü k szé pen a megtisztelteté st, hogy ré sztvehettü nk a rendezvé nyen!
Tóth Leila óvodapedagógus
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Planetáriumban és rajz ilmünnepen jártak az ovisok
Ebben a hó napban az ó vodá nknak lehető sé ge nyıĺt vá ltozatos kulturá lis programokon is ré szt venni. November 5-é n ó vodá nk kö zé pső , illetve nagycsoportosai Zá ká nyszé kre utaztak, ahol a té rsé gben é lő gyermekek
szá má ra „Mobil planetárium: Legyél te is űrhajós! Utazás a naprendszerben” elnevezé sű elő adá s szervező dö tt.
Mindenki nagyon é lvezte, hogy egy kis idő re igazi asztronautá nak ké pzelhette magá t, é s é lmé nyekkel telve
szá lltak ki az „ű rhajó bó l”. A program anyagi ré szé t a Kisté rsé gi Ovodá k Egyesü leté nek felajá nlott SZJA 1%bó l, valamint az egyesü let nyertes pá lyá zatá bó l inanszıŕoztá k. November 14-é n pedig immá ron sokadik alkalommal az Orszá gos Rajz ilmü nnep programjaihoz csatlakozhattak szinté n nagy, é s kö zé pső csoportos gyerekeink. A klasszikus mesé k vetıt́é se mellett lehető sé gü k nyıĺt kedvenc karaktereiket is kiszın
́ ezni, amelyet
aztá n boldogan vittek haza, felidé zve az egé sz csalá dban a „ré gi jó mesé ket”. A programot az Integrá lt Kö zö ssé gi Szolgá ltató Té r é s Kö zsé gi Kö nyvtá r szervezte.
Tóth Kinga óvodapedagógus

Összefogás egy nemes cél érdekében: IV. Iskolabál
Az Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola dolgozó i é s szü lő i munkakö zö ssé ge a bordá nyi
iskolá s gyermekeké rt rendezett november 9-é n Alapıt́vá nyi Iskolabá lt a Sportcsarnokban.
A negyedik alkalommal megrendezé sre kerü lő esemé nyre nagyon sokan megtiszteltek minket: a rendezvé ny
telthá zas volt. A bá l bevé telé bő l iskolaudvarunk felú jıt́á sá t tervezzü k, hogy a gyerekek szebb é s bará tsá gosabb kö rnyezetben tö lthessé k mindennapjaikat.
Az eddigi ö sszefogá s má r meghozta gyü mö lcsé t, hiszen a korá bbi há rom bá lon
1.360.000 Ft gyű lt ö ssze. Mint tudjá k, a
tervek elké szü ltek, azokat a szeptemberi fő ző versenyen má r lá thattuk is. Ké rjü k a szü lő ket, hogy tová bbra is tá mogassá k ü gyü nket!
A bá l ideje alatt a lelá tó n elhelyezett paravá nokon lá tható kiá llıt́á s a festé szet
tanszakunk tehetsé ges nö vendé keinek
munká ibó l adott ıźelıt́ő t. A dekorá ció a
szü lő k é s a tantestü let kö zö s munká já t
dicsé rte. Az est jó hangulatá ró l a Bordá nyé rt Bará ti Kö r felajá nlá sá bó l az Uj
Fiú k együ ttes ké t tagja gondoskodott. A vacsorá t é s a igyelmes kiszolgá lá st valamint az asztalokat é s a szé keket a Vadgesztenye Etterem biztosıt́otta. Az Onkormá nyzatnak kö szö njü k, hogy a Tornacsarnokot té rıt́é smentesen rendelkezé sü nkre bocsá totta, valamint kö szö njü k Gyuris Já nosnak a mé dia tá mogatá st.
A bá l megnyitó ja utá n az iskola pedagó gusaibó l verbuvá ló dott kó rus é nekelt, majd Hampel Zsuzsanna taná rnő elő adá sá ban Olá h Ibolya Magyarorszá g cım
́ ű dala csendü lt fel. A 4.a osztá lyosok palotá sá val folytató dott
az este. A gyerekek nagy izgalommal ké szü ltek erre az alkalomra, a tá nc nagy sikert aratott. A gyö nyö rű ruhá k
Sá ndor Mó nika, Makra-Szabó Katalin, Verok Zita, Lukovics Má rta é s Dá nielné Szabó Anita keze munká já t dicsé rik. Felké szıt́ő taná ruk: Kissné Mé szá ros Sarolta volt. A bá l szervező i pedig: Dudá s Dá nielné é s Ká lmá n
Kamilla.
Az est fé nypontjaké nt a 8. osztá lyos diá kok tá ncbemutató ja kö vetkezett, akik bé csi keringő vel igyekeztek
megalapozni a bá l jó hangulatá t. Felké szıt́ő jü k Pá linkó Lujza é s Lengyel Zoltá n voltak, akik a kö vetkező
gondolatokat osztottá k meg az esemé nyrő l: „Szeptember végén kezdődött. Elkezdtük a közös munkát. A nyolcadikosok korosztályukat meghazudtoló fegyelemmel, elszántsággal, és tiszteletadással jelentek meg, és dolgoztak óráról órára 14 alkalommal. Az iskola vezetése, az osztályfőnökök minden támogatást biztosítottak a
közös cél elérése érdekében. A siker nem maradt el, a gyerekek többek lettek, összeszedettek voltak, a saját-, és
mindenki más örömére kétszer is eltáncolhatták amiért alaposan megdolgoztak, az elegáns bálnyitó táncukat.
Mindenkit büszkévé tettek: tánc- és egyéb tanáraikat, a szervezőket, családtagjaikat, legfőképp azonban saját
maguk lehetnek büszkék a teljesítményükre!
És most, pár nap elteltével űr keletkezett. Hiába szól a csengő, nem kell sietni a táncórára…. Miért is ne? Más keretek között, más céllal, de ugyanúgy épülhetnek tovább nem csak a nyolcadikosok, egyéb évfolyamosok, sőt a
szülők, tanárok is. Az elmúlt felkészülési időszakban jó összhang alakult ki a gyerekek, az iskola vezetése, és a Pálinkó Lujza Tánciskola tanára között, ami alapja lehet további közös munkáknak. A bizalom kölcsönösen megszüBordányi Napló | 5

letett. A társasági táncok, amelyek a mi fő pro ilunk, tanulásuk során alakítják a testet, lelket, karban tartják a
memóriát, segítenek összpontosítani, rávezetnek az együttműködésre másokkal, harmonizálják a mozgást, udvariasságra ösztönöznek, javítják a testtartást, az egyensúlyt, és hosszasan lehetne sorolni a pozitív indirekt hatásokat a tánctudáson túl. Mindezt kortól, testalkattól függetlenül. A hatások eléréséhez, az élmény megéléséhez csupán elszántság és gyakorlás szükséges! Kedves Bordányiak! Álljanak neki, rajtunk nem múlik!”
A tombola fő nyeremé nyé t az idei é vben is iskolá nk pedagó gusai ajá nlottá k fel. A fő nyeremé ny egy 3 nap
/2 é jszaká s wellness hé tvé ge 2 felnő tt é s egy 6 é ven aluli gyermek ré szé re fé lpanzió s ellá tá ssal, korlá tlan wellness haszná lattal, sportolá si lehető sé gekkel a Boni Csalá di
Wellness Hotelben, Zalakaroson.
Ezú ton is gratulá lunk a nyertesnek!
Kö szö netü nket fejezzü k ki mindenkinek, aki felajá nlá sá val é s munká já val hozzá já rult az alapıt́vá nyi est
sikeres megvaló sulá sá hoz. Kö szö njü k a tombola-felajá nlá sokat é s nem
utolsó sorban a megvá sá rolt tá mogató jegyeket.
Felajá nlá saikkal tá mogattá k rendezvé nyü nket: Continentá l KFT., Bordá nyé rt Bará ti Kö r, Hó di Pé ter, Ková cs Jó zsefné , Veres Katalin, Dá nielné
Szabó Anita, Undiné Gyé má nt Ildikó , Tari Gá bor, Csamangó Gabriella, Ká lmá nné Kasza Beá ta, Taná cs Ildikó ,
Hegyes Ká rolyné , Fodor Antal, Bodó Gergely, Gyuris Csaba, Deme Mihá lyné , Má rtá né Bodó Rená ta, Sá rkö zi
Gá bor, Mihá ll i Tibor, Tö rö k Tilda, Fü lö p-Taná cs Fanni, Fü lö p-Taná cs Zoé , Keré kpá r ü zlet - Tari Attila, Retek
Fló riá n, GREENY Shop, Cifra szoba, Szabó Csaba, Bé res Dorina, Bé res Regina, Má rkiné Lajkó Krisztina, Ani
Mé zeskalá csa, Sá ndor Mó nika, Gé mes Istvá n, Kissné Mé szá ros Sarolta, Kiss Lá szló , Avramucz-Maró ti
Katinka, Apraja-falva Ovoda é s Bö lcső de, Lá zá rné Borbola Má rta, Nó grá di Gergő , Nó grá di Dá vid, Bordá nyi
Kın
́ ai Aruhá z, Fó liaplast KFT., Zsoldos Gabriella, Dudá s Dá nielné , Club 1001, 1. osztá ly, 2. osztá ly, 3. osztá ly, 4.
a osztá ly, 4. b osztá ly, 5. a osztá ly, 5. b osztá ly, 6. osztá ly, 7. a osztá ly, 7. b osztá ly, 8. a osztá ly, 8. b osztá ly, Lippai
Gé za é s csalá dja, Illé s Istvá n, Juhá sz Pé ter.
Ugy gondolom, hogy nyolcadikosainknak é s szü leiknek egy é letre szó ló emlé k marad ez az este.
Kö szö njü k mindazoknak, akik velü nk tö ltö tté k ezt a tartalmas é s jó cé lt szolgá ló esté t!
Bıźom benne, hogy jö vő re ú jra talá lkozunk!
Ocskó Zoltán iskola igazgató

December 6-án iskolánkba látogat a Mikulás.
December 12-én felső tagozatos Kazinczy-verseny lesz 14 órától a 9. teremben.
December 15-én lesz az iskola adventi műsora a karácsonyi vásáron a 4. b osztályosok szervezésében.
December 19-én 17 órától lesz az iskola karácsonyi koncertje, amelyre sok szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
December 20-án 10:30 órakor kezdődik az iskola karácsonyi műsora a Faluházban. Szeretettel várjuk a
kedves szülőket, érdeklődőket! Ezen a napon a napközi elmarad, és az iskolai délutáni elfoglaltságok is.
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap: december 20-a péntek, első tanítási nap: január 6-a hétfő.

December: a népi elnevezés szerint Karácsony hava
Az é v há tralé vő hó napja: Advent, a kereszté nysé g szá má ra a vá rakozá s, a ké szü lő dé s ideje. Ké szü lő dü nk kü lső sé gekben: takarıt́unk, dıśzıt́ü nk, ajá ndé kokat vá sá rolunk, sü tü nk, fő zü nk. Az igazi ké szü lő dé s azonban a
szıv́ü nkben-lelkü nkben zajlik, amikor nem csak a kö rnyezetü nket ö ltö ztetjü k ü nneplő be, hanem a lelkü nket
is. A Kará csonyt megelő ző hetekben szeretné nk elcsendesedni, egy kicsit jobban oda igyelni a lelkü nkre, s a
Jó isten szavá ra. Igy ké szü lü nk az egyik legszebb ü nnepü nkre, Urunk szü leté sé re, Kará csonyra.
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Egyházközségünk programjai Advent idején

Dsida Jenő

Az alá bbiakban ö sszegyű jtö ttü k Egyhá zkö zsé gü nk programjait, melyekkel Itt van a szép
segıt́eni szeretné nk, hogy való ban felké szü ljü nk Jé zus megtestesü lé sé nek
karácsony
ü nnepé re. Szeretettel hıv́unk é s vá runk mindenkit!
Itt van a szé p, vıǵ kará csony,
December 1-én, vasárnap a 9.30-kor kezdő dő szentmisé t a betegeké rt, Elü nk dió n, friss kalá cson:
csalá djaiké rt, gondozó iké rt ajá nljuk fel. Ebben a szentmisé ben lesz a bete- mennyi inom csemege!
gek szentsé gé nek, a betegek keneté nek a kiszolgá ltatá sa is. E szentsé g á ltal Kicsi szıv́ed remeg-e?
segıt́i Krisztus beteg testvé reit, hogy a betegsé g keresztjé t az ő keresztjé vel Kará csonyfa minden á ga
egyesıt́ve hordozzá k, a feltá madt Krisztus erejé vel győ zedelmeskedjenek a csillog-villog: csupa drá ga,
betegsé gbő l szá rmazó csü ggedé s, fé lelem, hitben való ingadozá s kıśé rté sé n, szé p mennyei ü zenet:
é s vé gü l eljussanak az ö rö k é letre. A betegek kenete a bű nbocsá tó hatá s Kis Jé zuska szü letett.
mellett vigasztalá st, bé ké t é s erő t ad, megerő sıt́ a hitben, a beteget szenve- Jó gyermekek mind ö rü lnek,
dé sé ben szorosabban ö sszekapcsolja Jé zus Krisztussal. Ha Isten is ú gy akar- ká lyha mellett kö rben ü lnek,
ja, a szentsé g mé g a betegsé g gyó gyulá sá t is elő segıt́i. Má r csak ezé rt sem aranymese, á hıt́at
helyes az a felfogá s, hogy csak a halá l kü szö bé n á lló embereknek való . Ezé rt minden szıv́et á titat.
is nevezi az Egyhá z ezt a szentsé get betegek keneté nek é s nem utolsó kenet- Pá sztorjá tszó k be-bejö nnek
nek. Ezt a szentsé get nem csak az idő sek, hanem mindazok felvehetik, akik é s ká ntá lva rá kö szö nnek
meg vannak keresztelve é s valamilyen sú lyos betegsé gben szenvednek. Fi- a csalá dra. Fura né p,
atalok is ké rhetik, pé ldá ul sú lyos mű té t elő tt. Sokan nem ré szesü lnek ilyen de é nekü k csudaszé p.
mó don Isten kegyelmé bő l akkor, amikor erre a legnagyobb szü ksé gü k len- Tiszta ö rö m tü ze á té g
ne. Ne fé ljü nk ettő l a lehető sé gtő l.
a szemeken, a harangjá té k
Advent I., II., III. és IV. vasárnapja – december 1; 8; 15; 22. – 9.30
szó l, é jfé li ü zenet:
A szentmisé ken a liturgikus szın
́ a viola: az ö sszeszedettsé g, szent fegyelem Kis Jé zuska szü letett!
é s a bű nbá nat szın
́ e. A harmadik vasá rnap kivé telé vel az oltá rt nem dıśzıt́i
virá g, az orgona is visszafogottabban szó l. A szentmise elejé n ü nnepé lyes keretek kö zö tt gyú jtjuk meg az
adventi koszorú gyertyá it, mikö zben felhangzik Egyhá zunk ő si é neke: „Rorate caeli de super… Harmatozzatok
magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat”.
Adventi koszorúk megszentelése
Vá rakozá sunkat segıt́i elmé lyü lni az adventi koszorú , mely, mint egy é lő naptá r, mutatja a csalá dnak s a templomi kö zö ssé gnek a Kará csony kö zeledé sé t. 3 lila é s egy ró zsaszın
́ gyertya jelzi a vasá rnapok mú lá sá t. December 1-é n, Advent első vasá rnapjá n a 9.30-kor kezdő dő szentmisén adventi koszorú ink megszentelé sé re
nyıĺik lehető sé g, ezé rt - aki csak teheti - hozza magá val az ü nnepi idő szakra aká r sajá t kezű leg elké szıt́ett,
aká r elő ké szıt́ett adventi koszorú já t.
Szent Miklós ünnepe
Advent II. vasá rnapjá n, december 8-á n, a 9.30-kor kezdő dő szentmise kereté ben emlé kezü nk meg ajá ndé kozó szentü nkrő l, Mikló s pü spö krő l is. Vá rjuk a csalá dokat!
Rorate szentmisék - december 5; 12; 19. csütörtök - 6.30
Ré gi szé p adventi szoká s a hajnali mise, mely mé g sö té tben kezdő dik, de mire vé get é r, a nap is felkel. Kifejezi
virrasztó vá rakozá sunkat Krisztus eljö vetelé re. Hozhatunk gyertyá kat, a szentmise első kö nyö rgé sé ig ezekkel vilá gıt́unk. A szentmisé t kö vető en szeretettel hıv́unk mindenkit kö zö s reggelire a hittanterembe.
A karácsonyi lelkigyakorlat december 14-én és 15-én a szentmisé k kereté ben lesz. A lelkigyakorlatot
vezeti: Msgr. Ondavai Tibor pá pai prelá tus, mező tú ri esperes-plé bá nos. A szentmisé k elő tt gyó ná si lehető sé g.

Szállást keres a Szent Család ima kilenced: december 15-23.
Az idei Adventben is elindul plé bá niá nkon ez a né pi á jtatossá g, a kará csonyi ü nnep elő tt kilenc napon á t ismé tlő dő
szá llá skeresé s. A szá llá st kereső Szent Csalá d tiszteleté re 9 csalá d ö sszeá ll, hogy december 14-tő l naponta felvá ltva
a Szent Csalá dnak (Má riá t, Jó zsefet é s Jé zust á brá zoló ké pnek, kis szobornak) szá llá st adjanak. Krisztusra vá rakozá sunkat, elcsö ndesedé sü nket, kö zö ssé gbe tartozá sunk é rzé sé t segıt́i, ha idő t szakıt́unk erre a kü lö nö s együ tt imá dkozá sra, együ tt elmé lkedé sre. "Mai rohanó, karácsonyi bevásárlástól zajos adventünkben a rorátékon kívül ez is egy
lehetőség arra, hogy ne csak izikailag, hanem lelkileg is készüljünk a Karácsonyra. A Szent Család-kép szimbóluma
által helyet adhatunk Jézusnak szívünkben, a másik családra szánt időnk pedig a legszebb ajándék az Úrnak." A Szá llá st keres a Szent Csalá d imakilenced december 15-é n, vasá rnap 16 ó rakor kö zö s imá val kezdő dik a templomban.
Ezt kö vető en mindennap egy-egy csalá dba, szemé lyhez lá togat, akik kö zö s imá val fogadjá k otthonukban. Akik szı-́
vesen lá tná k otthonukban, ké rjü k, jelentkezzenek a sekrestyé ben. Az imakilenced zá ró á jtatossá ga december 23á n, hé tfő n lesz 16 ó rakor szinté n a templomban, majd 17 ó rá tó l szentmise a Szent Csalá d imakilencedet vé gző ké rt.
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Író-olvasó találkozó Borsa Brownnal Takarékbank
2019. december 11-é n 17 ó rá tó l a bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r vendé ge
tájékoztató
lesz Borsa Brown ıŕó nő . Borsa Brown az „Arab” é s a „Maf ia” regé nyfolyammal vá lt ismertté é s né pszerű vé az olvasó k kö ré ben. Az elő adá s utá n kö zö s
fé nyké pek ké szıt́é sé re é s dediká lá sra is lesz lehető sé g. Amennyiben az ıŕó nő hö z a regé nyeivel, munká já val kapcsolatban ké rdé se van az a kö nyvtá rban elmondhatja, az est sorá n feltesszü k azokat a szerző nek. Mindenkit
szeretettel vá runk! A program az EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosıt́ó szá mú , Uj tanulá si tartalmak é s szolgá ltatá sok Bordá nyban az egé sz é leten
á t tartó tanulá s jegyé ben pá lyá zat kereté ben való sul meg. A rendezvé nyen
való ré szvé tel ingyenes, mindenkit szeretettel vá runk!

November havi
demográfia
Házasságkötés
„Öregedjünk meg együtt,
A sors bármit is rendel.
Így állunk elébe mi, Ketten,
egy szerelemmel.”
Paragi Andrea és Bán Róbert,
Horváth Éva Zsófia és Jenei Máté,
Verók Andrea Szilvia és Marton
Viktor, Szili Erika és Takács
Norbert, Fábián Éva és Balog József

Születés
„Mikor megszületik egy várva várt gyermek,
az élet dolgai új értelmet nyernek.
Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban,
új fénnyel ragyognak a világra hárman.”

Lia (Csordás Zoltán Csaba és Pajkó Cintia ); Ignác (Batancs Barnabás
és Frank Eszter); Botond (Csiszár Péter és Berta Andrea); Patrik
(Kiss Gábor és Kökény Anita)

Halálozás

Tó th Gusztá v

Suttogó

Árulkodó holdfényben
úszol csendesen,
ne félj, mert velem vagy,
velem, hisz ölellek
végtelen, csak aludj
szépen kedvesem.
Ha elalszol édesen
meglátom arcodon
mit ír a titok-álom nekem
csókot érzel ajkadon,
tudd meg, hogy én adom.
Álmodban csodálom
selyem-arcodat
ajkadról lecsókolom
az álombéli hangokat
s babrálva kisded-testeden
arra kérlek: ébredj fel gyorsan
kedvesem!
Nagyvárad, 1973. jún. 22.
Sárgazsák elszállításának időpontjai:
november 12.; november 26.
Zöldhulladék elszállításának időpontjai:
november 5.; november 19.
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Tá jé koztatjuk, hogy 2019. december 1-tő l az ü gyfé lforgalom mé ré sé bő l adó dó an teszt
jelleggel a Takaré kbusz Bordá nyban heti egy alkalommal
kedden 8-12 ó rá ig tart nyitva
Takarékbank

„Én már alszom hüs lomb alatt,
ó, ne zavard meg édes álmomat.
Borulj a siromra halkan, csendesen,
ne félj nekem már nem fáj semmi sem.”
Gyuris Dánielné (1936.); Kolompár Orbánné
(1955.); Bakó Ferenc (1957.); Kazi Nándor (1937.)
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Szép eredményekkel zárta lövészklubunk az évet
Szeptember 28-á n a bordá nyi lö vé szklub megtartotta a szoká sos ő szi lö vé szklubok versenyé t. Az esemé nyre
meghıv́á st kapott a rö szkei lö vé szklub, a ruzsai lö vé szklub, a szentesi lö vé szklub, a bordá nyi vadá sztá rsasá g,
a zsombó i vadá sztá rsasá g, valamint a szatymazi vadá sztá rsasá g.
Reggel 8 ó rakor kezdtek el gyü lekezni a versenyző k, voltak akik csalá dtagjaikkal, bará tokkal é rkeztek. Kö rü lbelü l 70 fő ké pviseltette magá t a rendezvé nyen. A reggeli a má r megszokott zsıŕoskenyé r volt, amihez mindenki jó ıźű en fogott hozzá . Ezt kö vető en a bordá nyi lö vé szklub elnö ke egy pá r mondatban ismertette a verseny ré szleteit. Egyszerre 8 lő á llá sba fekü dhettek be kispuská val. Elő szö r mindenki 5 pró ba, majd 10 é rté kelt lö vé st adhatott le. Az eredmé nyhirdeté s utá n a
verseny ideje alatt megfő tt inom vaddisznó hú sbó l ké szü lt gulyá slevest fogyasztottá k el a ré sztvevő k .
Az esemé ny helyezé sei a kö vetkező ké ppen alakultak: Nő i egyé niben első Zá dori Lajosné , má sodik Pipicz Evelin, harmadik Kasperné Babarczi Magdolna, negyedik Farkas Zá dori Edina. Fé r i egyé niben első Tsereteli George, má sodik
Lá szló Gá bor, harmadik Fü le Csaba, negyedik Katona Lá szló . Csapatban első Rö szke SK., má sodik MTTSZ
Bordá ny 1., harmadik Rö szke SK. 2., negyedik MTTSZ Bordá ny 2.
Októ ber 5-é n Ruzsá ra, októ ber 12-é n pedig Rö szké re kapott meghıv́á st a lö vé szklub. Mindké t esemé nyre
ö rö mmel fogadtá k a meghıv́á st, hisz idé n ezek voltak az utolsó lö vé szversenyek. A jó idő nek kö szö nhető en
sokan ö sszegyű ltek.
Ruzsá n kispuská s verseny mellett esé lyt kaptak egy kis pisztolyos versenyre is. Ezek utá n mé g egy kis
ebé ddel is vendé gü l lá ttá k ő ket. Ezen a napon a bordá nyi csapat nő i versenyző i remekü l teljesıt́ettek, Zá dori
Lajosné nak é s Fohsz Andinak sikerü lt elhozni a dobogó s helyet.
Rö szké n szinté n egy jó napot tö ltö ttek. A verseny mellett sokat beszé lgettek ré gi ismerő sö kkel é s itt is
vendé gü l lá ttak mindenkit egy inom ebé ddel. Ezt kö vette az eredmé nyhirdeté s. Nő i egyé niben első Zá dori
Lajosné , ö tö dik Fohsz Andi. Fé r i egyé niben hatodik Zá dori Lajos lett. Csapat kategó riá ban a 3-4. helyet
sikerü lt elhozni.
A Bordá nyi Lö vé szklub vezető je mindenkinek gratulá l a verseny eredmé nyeihez é s jö vő re is szeretettel vá r
minden é rdeklő dő t!

A 7. és 8. osztályos diákok légfegyveres bajnoksága
Ugy mint tavaly, az idé n is rendeztek a lö vé szeti klub tagjai egy lö vé szversenyt. A rendezvé nyre mindké t hetedik é s nyolcadik osztá lyt, s az osztá lyfő nö keiket is meghıv́tá k, akik pró bá ra akarjá k tenni
lö vé sz tudá sukat.
A gyü lekező november 16-á n, szombat reggel volt. Fé l kilenckor indultunk el biciklivel
az iskola elő l. A lö vé szetes diá kok mindjá rt a
lő té rre mentek, segıt́ettek elő pakolni. Amikor mindenki odaé rt, ismertetté k velü nk a
szabá lyokat. Az elő ké szıt́ett asztalokhoz nyolcasá val lehetett bemenni. Elő szö r ö t pró bá t,
majd tıź pontozott lö vé st lehetett lő ni. Mindenkinek segıt́ettek a gyakorlott lö vé szeti
klub tagok. Amıǵ né há nyan lő ttek, addig a tö bbiek beszé lgettek, zsıŕoskenyeret kentek. Ivó versenyeket, bicikliversenyeket rendeztek a
hetedikesek egymá s kö zö tt, jó ké pek é s videó k is ké szü ltek ró luk. Nagyon jó l é reztü k magunkat. Legkö zelebb tavasszal, ha lesz, biztosan menni fogok ú jra. Szerintem tö bben is ıǵy gondoljá k.
Mészáros Noémi 8/B
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Oláh Imre válaszol a legokiállítással kapcsolatban
Olá h Imre lego kiá llıt́á sá t tekinthetik meg az é rdeklő dő k december hó napban a Faluhá z elő teré ben. Ezzel kapcsolatban tettü nk fel né há ny ké rdé st a bordá nyi gyű jtő nek:
Mikor és hogyan kezdted el a LEGO gyűjtést?
„A gyűjtésem 2012 januárjában indult – bár ekkor még nem tudtam, hogy gyűjtés lesz – amikor egy online aukciós áruházban megláttam gyerekkorom álmai LEGO -ját. Először nem is sikerült megszereznem az 1994 ben
kiadott fekete technic autót, de vigasztaltam magam egy hasonlóan egyedülálló pneumatikus kamionnal. Természetesen nem sokat váratott magára az áhított második szett és ezzel be is fejeződhetett volna a történet.
Azonban az eladó azóta már igazi baráttá vált, sokat tanultam tőle.”
Mi volt a motiváció?
„Miután kézben tartottam a két „zászlóshajó” készletet elővettem az anno rongyosra lapozott LEGO katalógusaimat és kinéztem még pár tetszetős darabot. Szerencsére még jó időpillanatban kaptam el a vásárlást, mert
viszonylag olcsón nagy választékban találtam meg a kiszemelt Technic LEGO-kat. Ekkor jött az elhatározás,
hogy mi lenne, ha kigyűjteném az összes 1977 és 1996 között kiadott
úgynevezett „bütykös” modelleket (ez kereken 100 készletet jelent).”
Körülbelül hány darabból áll a gyűjtemény?
„Az említett technic téma újabb darabjai már nem fogtak meg annyira, nem nyújtották számomra azt a retró érzést, ennek ellenére zseniális készletek, igazi mérnöki csodák és jó néhányat már a vitrinemben tudok. Következő téma volt a Gyűrűk Ura ilmekhez kapcsolódó
szettek, majd az élethű házak jöttek a képbe. Fontos szempont volt,
hogy mindig lehatárolt, véges darabszámú és anyagilag is megvalósítható kategóriát válasszak. Születésem évének szettjei is nagyrészt
a polcaimon sorakoznak. Ekkor még egy 40 darabos LEGO-nak is tudtak örülni a gyerekek és az adott évben kiadott szettek száma is a tizede volt a mostaninak. A rövid válasz: 300 körül.”
Milyen elemekből fog állni a kiállítás?
„A fő irányvonal a technic munkagépek lesznek, de a már említett témákból – ahogy a hely engedi – igyekszem minél izgalmasabb készleteket bemutatni. Néhány igazi kuriózum mellett a másik hobbimhoz kapcsolódóan egy vitrint a motoroknak is szentelek. Nem megkerülhetőek a city rendőrséges LEGO-k, melyekkel már kis iam játszik és engedélyt kaptam tőle, hogy más gyerek is megcsodálhassa.”
Volt-e már kiállításon? Tagja-e valamilyen csoportnak?
„A szegedi LEGO klubbal évente 2-3 kiállításon - főleg karácsony előtt
és gyereknapkor - vettem részt és mint pártoló tag segítettem a munkájukat. Sajnos az aktivitásuk erőteljesen lecsökkent, ezért is tartom fontosnak ezt a lehetőséget, hogy a gyűjteményem ne maradjon
rejtve és remélem okoz pár kellemes pillanatot másnak is.”

FOGLALJON IDŐPONTOT ÉS INTÉZZE ÜGYEIT KÉNYELMESEN BORDÁNYBAN A K&H BANKNÁL!
Még foglalhat időpontot 2019. december 13-ra (péntek) az 588-510-es telefonszámon, hogy
kényelmesen, sorban állás nélkül Bordányban intézhesse banki ügyeit. Magánszemélyek és cégek
számára is lehetőség van új számla nyitására! Jelezze mihamarabb igényét ezzel kapcsolatosan,
hogy a pénzintézet az igényeihez leginkább megfelelő munkatársat tudjon biztosítani erre a napra.
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
nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés
jogát! A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
További hírek, részletes információk, tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv,
nyomdai előkészítés: Gyuris János Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A
Bordányi Napló belterületen közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar
Posta segítségével jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity. Lapzárta: 2019. december 05. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2019. december 15. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
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December 1-22.
MINDEN VASÁRNAP 16-19 ÓRÁIG
A BORDÁNYI FALUHÁZ PARKJÁBAN
Faluház és Könyvtár
Bordány
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