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Bővülő szolgáltatások  a

Ingyenes Jogi valamint Munkaügyi és HR tanács-
adás szerdánként 15.00-17.00 óráig, Pszichológiai 
tanácsadás csütörtökönként 10.00-12.00 óráig ve-
hető igénybe. Bejelentkezés szükséges!
Részletek a Faluházban és a +36 62 588-516-os te-
lefonszámon!
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Népdalkörünk	dalcsokra	a	megnyitón											
Tizenegyedik alkalommal rendezi meg Bordány Nagyközség Önkormányzata, valamint 
a Faluház és Könyvtár a jótékonysági karácsonyi vásárt. Idén első alkalommal, a Falu-
ház parkjában, a szabadtéri színpadnál. Az előző évekhez hasonlóan idén is az óvoda, az 
iskola és a dalkör ad műsort az adventi vasárnapokon. Az esemény egyik meglepetése 
Oláh Imre lego kiállítása lesz a Faluház előterében.		 					Részletek	a	11-12.	oldalon!

Jótékonysági	karácsonyi	vásár

a Bordányi Sportcsarnokban

V. Bordányi

 Katolikus Bál
Jótékonysági

2020. január 18-án szombaton

Jegyek már december 5-től megvásárolhatóak!

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 töklám-
pásokat készítettek.

Tudjon	meg	többet
Részletek	az	4.	oldalon!

Borsa	Brown
2019. december 11-én (szerda)

17:00, Faluház 
A rendezvény ingyenes! Mindenkit szeretettel várnak!

ıŕó-olvasó találkozója

Részletek	a	8.	oldalon!	



Új	zöldbizottság	segíti	a	képviselő-testület	munkáját
Bordány Nagyközség O� nkormányzatának Képviselő-testülete a november 14-i ülésén vizsgálta felül az ön-
kormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. A polgármester javaslatára kissé átalakult az önkormány-
zat bizottsági szerkezete. A korábbi U� gyrendi, Igaz-
gatási és Jogi Bizottság megszűnt, feladatait teljes 
egészében a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesz-
tési Bizottság kapta meg. Az Egészségügyi, Oktatási 
és Szociális Bizottság átalakult, kissé módosult tevé-
kenységi körrel új néven Egészségügyi, Szociális és 
I�júsági Bizottságként működik tovább.
Egy új bizottság létrehozásáról is döntöttek a képvi-
selők. A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Ener-
getikai Bizottság megalakulásával előtérbe kerülnek 
a településen a zöldügyek. A bizottsághoz kerül a te-
lepülés Környezetvédelmi programjának, a Local 
Agendának az előkészıt́ése, megvalósıt́ásának felügyelete. A bizottság feladata  többek közt a település kör-
nyezeti állapotának folyamatos nyomon követése is. De a bizottság előzetes hozzájárulása szükséges például 
az erdőtelepıt́ést eredményező önkormányzati döntés meghozatalához, az energetikai korszerűsıt́ést ered-
ményező programok, pályázatok benyújtásához, vagy akár a külterületi utak nyomvonalát, állapotát befolyá-
soló döntések meghozatalához is. 
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Szövetkezetünk	működteti	a	helyiségek	boltját
Szövetkezetünk, a Legjava termékeket gyártó Homokhátság Szıv́e Szociális Szövetkezet működteti a Csongrád Me-

gyei Kormányhivatal épületében, a Kormányhivatal illetve szá-
mos szociális szövetkezet és közfoglalkoztatásban érintett ön-
kormányzat együttműködésében létrehozott Helyi-Ség Kézmű-
ves termékek boltját. A Közfoglalkoztatási kiállıt́ás és vásár ke-
retében megnyitott boltot Dr. Juhász Tünde kormánymegbıźott 
és Biczi Orsolya, miniszteri biztos adták át a vásárlóknak. A Tö-
rök utca felőli bejárattal rendelkező üzletben számos termék 
mellett a Legjava teljes termékskálája is megtalálható. E� rdemes 
betérni az üzletbe, ahol többek között kézműves csokoládé, 
kecskesajt, batáta dzsem, lekvárok, szörpök, ivólevek, levendu-
la termékek és horgolt terıt́ők is kaptak helyet a polcokon. Az 
idei Karácsonyra ajándékozzon helyit, magyart és kézműves 

termékeket, amelyeket már most be tud szerezni többek között a helyiségek boltjában is!

Az	1956-os	szabadságharc	hőseire	emlékeztünk
Bordány Nagyközség O� nkormányzata az A� dám Jenő A� ltalános Iskolával együtt emlékezett meg az 1956-os 
forradalom és szabadságharc eseményeiről, hőseiről. Október 22-én délelőtt a bordányi Faluház szıńházter-
mében emlékműsorral készültek az iskola 7. évfolyamos ta-
nulói. A szıńpadon megelevenedtek az 56-os események, de 
külön érdekesség volt, hogy felidézték a szegedi és a bordá-
nyi történéseket is, amelyek még közelebb hozták a törté-
nelmet a megjelentekhez. A megemlékezés legszebb pilla-
nata az volt, amikor a fellépők és az ünneplők közösen éne-
keltek egy-egy, a hősökre emlékező dalt. Az iskolások mű-
sorát követően az ünneplő tömeg a Honvéd utcába vonult, 
ahol az iskolánál álló Pesti srác szobránál az iskola nevében 
Ocskó Zoltán igazgató és Kálmán László igazgatóhelyettes, 
az önkormányzat nevében Tanács Gábor polgármester úr 
és Kiss-Patik Péter alpolgármester úr helyezték el a meg-
emlékezés koszorúit. A Pesti srác szobor Juha Richárd Attila 
szobrász alkotása, melyet 2017-ben avattak a nagyközségben. Az alsós osztályok külön készültek az ünnep-
ségre, a saját maguk által készıt́ett nemzeti zászlókat helyezték el a Pesti srác lábainál.
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Készpénzre, bankkártyára utazó, trükkös csalók, alkalmi tolvajok, árubemutatók ra�inált manipulátorai lesel-
kednek leginkább az idősekre, akik a rengeteg �igyelmeztetés ellenére még mindig gyakran esnek áldozatául 
a tisztességtelen embereknek. A rendőrség szakemberei összefoglalták tanácsaikat a lépten-nyomon előfor-
duló kétséges helyzetekre, amikor a szépkorúaknak tanácsos oda�igyelni minden gyanús körülményre.
I�gy például a fűtési szezonban is tartsák szem előtt, hogy alkalmi munkát (favágás, hóseprés, kerti feladatok) 
ne adjanak idegeneknek. Fontos, hogy soha ne hagyják nyitva a házuk kapuját, bejárati ajtaját, még akkor 
sem, ha az udvarban vagy a kertben tartózkodnak, és ne engedjenek be házaló árusokat, gáz- vagy áramszol-

gáltató, segélyszervezet munkatársának és 
más, magukat hivatalos személynek kia-
dó embereket sem – bármennyire erősza-
kosan vagy megnyerően próbálnak beke-
rülni az ingatlanba, maradjanak kıv́ül. A 
�igyelmeztetés szerint mindig el kell kér-
ni a hivatalosnak bemutatkozó személy 
igazolványát, és egyetlen esetben sem 
szabad bedőlni első alkalommal a csábıt́ó 
ajánlatoknak.
A felkeresett személy kérjen inkább má-
sik időpontot a házaló kereskedőtől vagy 
szolgáltatótól. Egyedül ne tárgyaljon pénz-
ügyekről és ne vegye elő megtakarıt́ott 
pénzét idegenek jelenlétében, mert ki�i-
gyelhetik, hogy hol tartja, és valamilyen 
trükkel eltulajdonıt́hatják – tanácsolják a 

rend őrei. Veszélyhelyzet esetén jól jöhet az éjszakára az alvóhely mellé készıt́ett mobil- vagy vezetékes tele-
fon, amellyel a családtagoktól vagy a rendőrségtől a kiszolgáltatott személy segıt́séget tud kérni.

A	házalók	helye	a	kapun	kívül	van,	ne	engedje	be	őket!

Vendégül	láttuk	Varró	Dániel	József	Attila-díjas	írót
2019. november 11-én a bordányi Faluház és Könyvtár vendége volt Varró Dániel József Attila-dıj́as ıŕó. A nap 

folyamán két előadást is tartott a bordányi közönségnek. 
14 órakor az A� dám Jenő A� ltalános Iskola 1. és 2. osztá-
lyos diákjai vehettek részt egy rendhagyó interaktıv́ iro-
dalomórán, melynek cıḿe „Nem,	nem,	hanem”	volt. A gye-
rekek részleteket hallhattak a Túl a Maszat hegyen cıḿű 
műből, rıḿeket faragtak, kiegészıt́ették a verseket és 
megtanultak egy új gyermekverset, mondókát is. Kora 
este a felnőtteknek a Hitvesi költészet nehézségeiről tar-
tott előadást. A Mi lett, hova cıḿű kötetéből olvasott fel 
részleteket, mesélt a költészetről és a családról. 
A rendezvény az EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosı-́
tószámú, U� j tanulási tartalmak és szolgáltatások Bor-

dányban az egész életen át tartó tanulás jegyében pályázat keretében valósult meg.

Nepp	Józsefre	emlékezett	az	Országos	Rajz�ilmünnep
2019. november 15. és 17. között hetedik alkalommal rendezték meg az Országos Rajz�ilmünnepet, melyhez 
a bordányi Faluház és Könyvtár immár harmadik éve csatlakozott. 
November 14-én (csütörtökön) délelőtt az óvodásokat vártuk egy 
70 perces klasszikus magyar mese összeállıt́ ással, valamint szıńe-
zőkkel és kirakókkal is készültünk nekik. November 15-én pénte-
ken 13:30-tól a Faluház szıńháztermében az iskola 1. és 2. osztályo-
sai egy összeállıt́ ást tekinthettek meg az egyik legnépszerűbb ma-
gyar televıźiós rajz�ilmsorozat a Mézga család, a Mézga Aladár kü-
lönös kalandjai és a Kérem a következőt! epizódjaiból. Ezúton is 
köszönjük az óvoda és az iskola együttműködését!



4| Bordányi Napló           

Tökös	sütik,	versenyek,	tűz-	és	boszorkánytánc
Október 25-én óvodánk ismét megtartotta a már hagyománnyá vált Tökfesztivált. A nagy napra az intézmény 
dolgozói lelkesen készültek, mécsesekkel és dıśztökökkel dekorálták az épületet.
A rendezvényt hivatalosan a Katica és a Napsugár csoportosok tűztánca nyitotta meg. Ezt követően Buci Bo-
hóc várta a gyerekeket az óvoda tornaszobájában, ahol viccesebbnél viccesebb produkcióival szórakoztatta a 

nézőket. A délután folyamán a Vuk csoportban az 
óvoda munkatársai csillámtetoválást készıt́ettek, 
amely nagy népszerűségnek örvendett a gyerme-
kek körében.
A tökből készült ételek versenyére idén is számos 
�inomsággal készültek a családok, illetve az 
óvoda csoportjai, ıǵy a zsűri elég nehéz helyzetbe 
került az értékelés során. Végül az I. helyezést Ju-
hász Johanna és családja érte el, II. helyezett lett a 
Méhecske csoport süteménye, a III. helyet pedig a 
Napsugár csoport tökös tortája nyerte el. Köszön-
jük a sok �inom tökös ételt!
A családok idén is gyönyörű töklámpásokat ké-
szıt́ettek, amelyek végül az óvodánk bejáratát dı-́
szıt́ették. A versenyzők kreativitását jól tükröz-

ték az elkészült művek, ıǵy megint csak nehéz volt választani a szebbnél szebb munkák közül. I. helyezett 
Szegvári Balázs lett, a II. helyet Szabó Bejke töklámpása kapta, a III. helyezést pedig Szarvas Lora munkája ér-
demelte ki.
Az időjárás szerencsére nekünk kedvezett, ıǵy az udvaron az érdeklődők a különböző, tematikus játékokkal 
játszhattak. A gyerekek célba dobtak, tököt gurıt́ottak, és még a tökcipelést is kipróbálhatták. Ezen felül az 
óvónénik sok szeretettel várták a Tücsök csoportban a kézműveskedni vágyó családokat, ahol denevéres fej-
pántokat, illetve pókos játékokat készıt́hettek.
A félhomályban pár óvodai dolgozó boszorkány ruhába öltözve eljárta a banyatáncot, amellyel nagyszerű 
hangulatot teremtettek. Ezt követte a vacsora, amely idén krumplis tarhonya volt káposztasalátával, melyhez 
forralt bor és meleg tea társult. A desszert a családok és csoportok által készıt́ett tökös sütemény volt. Emel-
lett a dajka nénik sütőtökkel, a csoportok pedig tökgolyókkal kedveskedtek a családoknak, amelyeket szintén 
szétosztottunk a kedves vendégeknek.
Köszönjük, hogy idén is ilyen sokan részt vettek rendezvényünkön! Továbbá külön köszönet illeti mindazo-
kat, akik bármilyen formában segıt́ettek abban, hogy a Tökfesztivál idén is megvalósulhasson!		

Településünk apraja-nagyja minden év októberében nagy �igyelmet fordıt́ az idősek iránti tisztelet kifejezé-
sére. Ehhez kapcsolódva tett látogatást a Vuk csoport az október 23-án megrendezett „Barátság napja” prog-
ramon, melynek helyszıńe ez évben is a Faluház 
volt.
Kiscsoportosaink számára ez volt az első igazi meg-
mérettetés, amire nagy izgalommal készültünk. 
Az alkalomhoz illő verseket és dalokat gyűjtöttük 
össze, melynek bemutatása sok megható pillana-
tot okozott az időseknek, szülőknek és nekünk, 
óvodai dolgozóknak is. O� römkönnyekkel és büsz-
keséggel telve várták a szıńpadról érkező gyerme-
keiket az édesanyák és édesapák is, hiszen nagyon 
ügyesen képviselték kiscsoportosaink intézmé-
nyünket.
Köszönettel tartozunk a gyerekeknek és a kedves 
szülőknek, akik a munkaszüneti napon el tudtak jönni erre a fontos eseményre. Továbbá településünk O� n-
kormányzatának, hiszen a programot megelőzően biztosıt́ották számunkra a kisbuszt, mely nélkül a főpróba 
nehezen valósulhatott volna meg. Köszönjük szépen a megtiszteltetést, hogy résztvehettünk a rendezvényen!

Életükben	előszőr	léptek	fel	a	kiscsoportosok
Napsugár	csoport

Tóth	Leila	óvodapedagógus
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Ebben a hónapban az óvodánknak lehetősége nyıĺt változatos kulturális programokon is részt venni. Novem-
ber 5-én óvodánk középső, illetve nagycsoportosai Zákányszékre utaztak, ahol a térségben élő gyermekek 
számára „Mobil	planetárium:	Legyél	te	is	űrhajós!	Utazás	a	naprendszerben” elnevezésű előadás szerveződött. 
Mindenki nagyon élvezte, hogy egy kis időre igazi asztronautának képzelhette magát, és élményekkel telve 
szálltak ki az „űrhajóból”. A program anyagi részét a Kistérségi O� vodák Egyesületének felajánlott SZJA 1%-
ból, valamint az egyesület nyertes pályázatából �inanszıŕozták. November 14-én pedig immáron sokadik al-
kalommal az Országos Rajz�ilmünnep programjaihoz csatlakozhattak szintén nagy, és középső csoportos gye-
rekeink. A klasszikus mesék vetıt́ése mellett lehetőségük nyıĺt kedvenc karaktereiket is kiszıńezni, amelyet 
aztán boldogan vittek haza, felidézve az egész családban a „régi jó meséket”. A programot az Integrált Közös-
ségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár szervezte. 	 	 	 	 	Tóth	Kinga		óvodapedagógus

Planetáriumban	és	rajz�ilmünnepen	jártak	az	ovisok

Összefogás	egy	nemes	cél	érdekében:	IV.	Iskolabál
Az A� dám Jenő A� ltalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói és szülői munkaközössége a bordányi 
iskolás gyermekekért rendezett november 9-én Alapıt́ványi Iskolabált a Sportcsarnokban.
A negyedik alkalommal megrendezésre kerülő eseményre nagyon sokan megtiszteltek minket: a rendezvény 
teltházas volt. A bál bevételéből iskolaudvarunk felújıt́ását tervezzük, hogy a gyerekek szebb és barátságo-
sabb környezetben tölthessék minden-
napjaikat.
Az eddigi összefogás már meghozta gyü-
mölcsét, hiszen a korábbi három bálon 
1.360.000 Ft gyűlt össze. Mint tudják, a 
tervek elkészültek, azokat a szeptembe-
ri főzőversenyen már láthattuk is. Kér-
jük a szülőket, hogy továbbra is támo-
gassák ügyünket!
A bál ideje alatt a lelátón elhelyezett pa-
ravánokon látható kiállıt́ ás a festészet 
tanszakunk tehetséges növendékeinek 
munkáiból adott ıźelıt́őt. A dekoráció a 
szülők és a tantestület közös munkáját 
dicsérte. Az est jó hangulatáról a Bor-
dányért Baráti Kör felajánlásából az U� j 
Fiúk együttes két tagja gondoskodott. A vacsorát és a �igyelmes kiszolgálást valamint az asztalokat és a széke-
ket a Vadgesztenye E� tterem biztosıt́otta. Az O� nkormányzatnak köszönjük, hogy a Tornacsarnokot térıt́ésmen-
tesen rendelkezésünkre bocsátotta, valamint köszönjük Gyuris Jánosnak a média támogatást.
A bál megnyitója után az iskola pedagógusaiból verbuválódott kórus énekelt, majd Hampel Zsuzsanna tanár-
nő előadásában Oláh Ibolya Magyarország cıḿű dala csendült fel. A 4.a osztályosok palotásával folytatódott 
az este. A gyerekek nagy izgalommal készültek erre az alkalomra, a tánc nagy sikert aratott. A gyönyörű ruhák 
Sándor Mónika, Makra-Szabó Katalin, Verok Zita, Lukovics Márta és Dánielné Szabó Anita keze munkáját di-
csérik. Felkészıt́ő tanáruk: Kissné Mészáros Sarolta volt. A bál szervezői pedig: Dudás Dánielné és Kálmán 
Kamilla.
Az est fénypontjaként a 8. osztályos diákok táncbemutatója következett, akik bécsi keringővel igyekeztek 
megalapozni a bál jó hangulatát. Felkészıt́őjük Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán voltak, akik a következő 
gondolatokat osztották meg az eseményről: „Szeptember	végén	kezdődött.	Elkezdtük	a	közös	munkát.	A	nyol-
cadikosok	korosztályukat	meghazudtoló	fegyelemmel,	elszántsággal,	és	tiszteletadással	jelentek	meg,	és	dol-
goztak	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	ke-
retek	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	Pálin-
kó	Lujza	Tánciskola	tanára	között,	ami	alapja	lehet	további	közös	munkáknak.	A	bizalom	kölcsönösen	megszü-
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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,	ud-
variasságra	ösztönöznek,	javítják	a	testtartást,	az	egyensúlyt,	és	hosszasan	lehetne	sorolni	a	pozitív	indirekt	ha-
tásokat	a	tánctudáson	túl.	Mindezt	kortól,	testalkattól	függetlenül.	A	hatások	eléréséhez,	az	élmény	megélésé-
hez	csupán	elszántság	és	gyakorlás	szükséges!	Kedves	Bordányiak!	Álljanak	neki,	rajtunk	nem	múlik!”
A tombola főnyereményét az idei év-
ben is iskolánk pedagógusai aján-
lották fel. A főnyeremény egy 3 nap 
/2 éjszakás wellness hétvége 2 fel-
nőtt és egy 6 éven aluli gyermek ré-
szére félpanziós ellátással, korlát-
lan wellness használattal, sportolá-
si lehetőségekkel a Boni Családi 
Wellness Hotelben, Zalakaroson. 
Ezúton is gratulálunk a nyertesnek!
Köszönetünket fejezzük ki minden-
kinek, aki felajánlásával és munká-
jával hozzájárult az alapıt́ványi est 
sikeres megvalósulásához. Köszön-
jük a tombola-felajánlásokat és nem 
utolsó sorban a megvásárolt támo-
gatójegyeket.
Felajánlásaikkal támogatták rendez-
vényünket: Continentál KFT., Bordányért Baráti Kör, Hódi Péter, Kovács Józsefné, Veres Katalin, Dánielné 
Szabó Anita, Undiné Gyémánt Ildikó, Tari Gábor, Csamangó Gabriella, Kálmánné Kasza Beáta, Tanács Ildikó, 
Hegyes Károlyné, Fodor Antal, Bodó Gergely, Gyuris Csaba, Deme Mihályné, Mártáné Bodó Renáta, Sárközi 
Gábor, Miháll�i Tibor, Török Tilda, Fülöp-Tanács Fanni, Fülöp-Tanács Zoé, Kerékpár üzlet - Tari Attila, Retek 
Flórián, GREENY Shop, Cifra szoba, Szabó Csaba, Béres Dorina, Béres Regina, Márkiné Lajkó Krisztina, Ani 
Mézeskalácsa, Sándor Mónika, Gémes István, Kissné Mészáros Sarolta, Kiss László, Avramucz-Maróti 
Katinka, Apraja-falva O� voda és Bölcsőde, Lázárné Borbola Márta, Nógrádi Gergő, Nógrádi Dávid, Bordányi 
Kıńai A� ruház, Fóliaplast KFT., Zsoldos Gabriella, Dudás Dánielné, Club 1001, 1. osztály, 2. osztály, 3. osztály, 4. 
a osztály, 4. b osztály, 5. a osztály, 5. b osztály, 6. osztály, 7. a osztály, 7. b osztály, 8. a osztály, 8. b osztály, Lippai 
Géza és családja, Illés István, Juhász Péter.
U� gy gondolom, hogy nyolcadikosainknak és szüleiknek egy életre szóló emlék marad ez az este.
Köszönjük mindazoknak, akik velünk töltötték ezt a tartalmas és jó célt szolgáló estét! 
Bıźom benne, hogy jövőre újra találkozunk!      		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 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.
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Dsida	Jenő

Itt	van	a	szép	
karácsony
Itt van a szép, vıǵ karácsony,
E� lünk dión, friss kalácson:
mennyi �inom csemege!
Kicsi szıv́ed remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhıt́at
minden szıv́et átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Egyházközségünk	programjai	Advent	idején
Az alábbiakban összegyűjtöttük Egyházközségünk programjait, melyekkel 
segıt́eni szeretnénk, hogy valóban felkészüljünk Jézus megtestesülésének 
ünnepére. Szeretettel hıv́unk és várunk mindenkit!

December	1-én,	vasárnap	a	9.30-kor kezdődő szentmisét a betegekért, 
családjaikért, gondozóikért ajánljuk fel. Ebben a szentmisében lesz a bete-
gek szentségének, a betegek kenetének a kiszolgáltatása is. E szentség által 
segıt́i Krisztus beteg testvéreit, hogy a betegség keresztjét az ő keresztjével 
egyesıt́ve hordozzák, a feltámadt Krisztus erejével győzedelmeskedjenek a 
betegségből származó csüggedés, félelem, hitben való ingadozás kıśértésén, 
és végül eljussanak az örök életre. A betegek kenete a bűnbocsátó hatás 
mellett vigasztalást, békét és erőt ad, megerősıt́ a hitben, a beteget szenve-
désében szorosabban összekapcsolja Jézus Krisztussal. Ha Isten is úgy akar-
ja, a szentség még a betegség gyógyulását is elősegıt́i. Már csak ezért sem 
helyes az a felfogás, hogy csak a halál küszöbén álló embereknek való. Ezért 
is nevezi az Egyház ezt a szentséget betegek kenetének és nem utolsó kenet-
nek. Ezt a szentséget nem csak az idősek, hanem mindazok felvehetik, akik 
meg vannak keresztelve és valamilyen súlyos betegségben szenvednek. Fi-
atalok is kérhetik, például súlyos műtét előtt. Sokan nem részesülnek ilyen 
módon Isten kegyelméből akkor, amikor erre a legnagyobb szükségük len-
ne. Ne féljünk ettől a lehetőségtől.
Advent	I.,	II.,	III.	és	IV.	vasárnapja	–	december	1;	8;	15;	22.	–	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 között gyújtjuk meg az 
adventi koszorú gyertyáit, miközben felhangzik Egyházunk ősi éneke: „Rorate	caeli	de	super…	Harmatozzatok	
magasságos	egek,	s	a	felhők	hozzák	az	Igazat”.
Adventi	koszorúk	megszentelése
Várakozásunkat segıt́i elmélyülni az adventi koszorú, mely, mint egy élő naptár, mutatja a családnak s a tem-
plomi közösségnek a Karácsony közeledését. 3 lila és egy rózsaszıń  gyertya jelzi a vasárnapok múlását. De-
cember 1-én, Advent első vasárnapján a 9.30-kor kezdődő szentmisén	adventi koszorúink megszentelésére 
nyıĺik lehetőség, ezért - aki csak teheti - hozza magával az ünnepi időszakra akár saját kezűleg elkészıt́ett, 
akár előkészıt́ett adventi koszorúját.
Szent	Miklós	ünnepe
Advent II. vasárnapján, december 8-án, a 9.30-kor kezdődő szentmise keretében emlékezünk meg ajándéko-
zó szentünkről, Miklós püspökről is. Várjuk a családokat!
Rorate	szentmisék	-	december	5;	12;	19.	csütörtök	-	6.30
Régi szép adventi szokás a hajnali mise, mely még sötétben kezdődik, de mire véget ér, a nap is felkel. Kifejezi 
virrasztó várakozásunkat Krisztus eljövetelére. Hozhatunk gyertyákat, a szentmise első könyörgéséig ezek-
kel világıt́unk. A szentmisét követően szeretettel hıv́unk mindenkit közös reggelire a hittanterembe.
A	karácsonyi	lelkigyakorlat	december	14-én	és	15-én a szentmisék keretében lesz. A lelkigyakorlatot 
vezeti: Msgr. Ondavai Tibor pápai prelátus, mezőtúri esperes-plébános. A szentmisék előtt gyónási lehetőség.

Szállást	keres	a	Szent	Család	ima	kilenced:	december	15-23.
Az idei Adventben is elindul plébániánkon ez a népi ájtatosság, a karácsonyi ünnep előtt kilenc napon át ismétlődő 
szálláskeresés. A szállást kereső Szent Család tiszteletére 9 család összeáll, hogy december 14-től naponta felváltva 
a Szent Családnak (Máriát, Józsefet és Jézust ábrázoló képnek, kis szobornak) szállást adjanak. Krisztusra várakozá-
sunkat, elcsöndesedésünket, közösségbe tartozásunk érzését segıt́i, ha időt szakıt́unk erre a különös együtt imád-
kozásra, együtt elmélkedésre. "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 Szál-
lást keres a Szent Család imakilenced december 15-én, vasárnap 16 órakor közös imával kezdődik a templomban. 
Ezt követően mindennap egy-egy családba, személyhez látogat, akik közös imával fogadják otthonukban. Akik szı-́
vesen látnák otthonukban, kérjük, jelentkezzenek a sekrestyében. Az imakilenced záró ájtatossága december 23-
án, hétfőn lesz 16 órakor szintén a templomban, majd 17 órától szentmise a Szent Család imakilencedet végzőkért.
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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.

Tóth Gusztáv
Suttogó

November	havi
demográfia

Születés

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)

Házasságkötés

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

„Öregedjünk	meg	együtt,
A	sors	bármit	is	rendel.
Így	állunk	elébe	mi,	Ketten,
egy	szerelemmel.”

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

Halálozás „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.)

Író-olvasó	találkozó	Borsa	Brownnal
2019. december 11-én 17 órától a bordányi Faluház és Könyvtár vendége 
lesz Borsa Brown ıŕónő. Borsa Brown az „Arab” és a „Maf�ia” regényfolyam-
mal vált ismertté és népszerűvé az olvasók körében. Az előadás után közös 
fényképek készıt́ésére és dedikálásra is lesz lehetőség. Amennyiben az ıŕó-
nőhöz a regényeivel, munkájával kapcsolatban kérdése van az a könyvtár-
ban elmondhatja, az est során feltesszük azokat a szerzőnek. Mindenkit 
szeretettel várunk! A program az EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosıt́ó-
számú, U� j tanulási tartalmak és szolgáltatások Bordányban az egész életen 
át tartó tanulás jegyében pályázat keretében valósul meg. A rendezvényen 
való részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

Takarékbank
tájékoztató
Tájékoztatjuk, hogy 2019. de-
cember 1-től az ügyfélforga-
lom méréséből adódóan teszt 
jelleggel a Takarékbusz Bor-
dányban heti egy alkalommal 
kedden 8-12 óráig tart nyitva
	 	 					Takarékbank

Sárgazsák	elszállításának	időpontjai:
november	12.;	november	26.

Zöldhulladék	elszállításának	időpontjai:
november	5.;	november	19.
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Szeptember 28-án a bordányi lövészklub megtartotta a szokásos őszi lövészklubok versenyét. Az eseményre 
meghıv́ást kapott a röszkei lövészklub, a ruzsai lövészklub, a szentesi lövészklub, a bordányi vadásztársaság, 
a zsombói vadásztársaság, valamint a szatymazi vadásztársaság.
Reggel 8 órakor kezdtek el gyülekezni a versenyzők, voltak akik családtagjaikkal, barátokkal érkeztek. Körül-
belül 70 fő képviseltette magát a rendezvényen. A reggeli a már megszokott zsıŕoskenyér volt, amihez min-
denki jóıźűen fogott hozzá. Ezt követően a bordányi lövészklub elnöke egy pár mondatban ismertette a ver-

seny részleteit. Egyszerre 8 lőállásba fe-
küdhettek be kispuskával. Először min-
denki 5 próba, majd 10 értékelt lövést ad-
hatott le. Az eredményhirdetés után a 
verseny ideje alatt megfőtt �inom vad-
disznóhúsból készült gulyáslevest fo-
gyasztották el a résztvevők .
Az esemény helyezései a következőkép-
pen alakultak: Női egyéniben első Zádo-
ri Lajosné, második Pipicz Evelin, har-
madik Kasperné Babarczi Magdolna, ne-
gyedik Farkas Zádori Edina. Fér�i egyé-
niben első Tsereteli George, második 

László Gábor, harmadik Füle Csaba, negyedik Katona László. Csapatban első Röszke SK., második MTTSZ 
Bordány 1., harmadik Röszke SK. 2., negyedik MTTSZ Bordány 2.
Október 5-én Ruzsára, október 12-én pedig Röszkére kapott meghıv́ást a lövészklub. Mindkét eseményre 
örömmel fogadták a meghıv́ást, hisz idén ezek voltak az utolsó lövészversenyek. A jó időnek köszönhetően 
sokan összegyűltek.
Ruzsán kispuskás verseny mellett esélyt kaptak egy kis pisztolyos versenyre is. Ezek után még egy kis 
ebéddel is vendégül látták őket. Ezen a napon a bordányi csapat női versenyzői remekül teljesıt́ ettek, Zádori 
Lajosnénak és Fohsz Andinak sikerült elhozni a dobogós helyet. 
Röszkén szintén egy jó napot töltöttek. A verseny mellett sokat beszélgettek régi ismerősökkel és itt is 
vendégül láttak mindenkit egy �inom ebéddel. Ezt követte az eredményhirdetés. Női egyéniben első Zádori 
Lajosné, ötödik Fohsz Andi. Fér�i egyéniben hatodik Zádori Lajos lett. Csapat kategóriában a 3-4. helyet 
sikerült elhozni. 
A Bordányi Lövészklub vezetője mindenkinek gratulál a verseny eredményeihez és jövőre is szeretettel vár 
minden érdeklődőt!

Szép	eredményekkel	zárta	lövészklubunk	az	évet

A	7.	és	8.	osztályos	diákok	légfegyveres	bajnoksága	
U� gy mint tavaly, az idén is rendeztek a lövészeti klub tagjai egy lövészversenyt. A rendezvényre mindkét hete-
dik és nyolcadik osztályt, s az osztályfőnökei-
ket is meghıv́ták, akik próbára akarják tenni 
lövész tudásukat.
A gyülekező november 16-án, szombat reg-
gel volt. Fél kilenckor indultunk el biciklivel 
az iskola elől. A lövészetes diákok mindjárt a 
lőtérre mentek, segıt́ettek előpakolni. Ami-
kor mindenki odaért, ismertették velünk a 
szabályokat. Az előkészıt́ett asztalokhoz nyol-
casával lehetett bemenni. Először öt próbát, 
majd tıź pontozott lövést lehetett lőni. Min-
denkinek segıt́ettek a gyakorlott lövészeti 
klub tagok. Amıǵ néhányan lőttek, addig a töb-
biek beszélgettek, zsıŕoskenyeret kentek. Ivó-
versenyeket, bicikliversenyeket rendeztek a 
hetedikesek egymás között, jó képek és vide-
ók is készültek róluk. Nagyon jól éreztük magunkat. Legközelebb tavasszal, ha lesz, biztosan menni fogok új-
ra. Szerintem többen is ıǵy gondolják.      	 			Mészáros	Noémi	8/B
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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.

Oláh Imre lego kiállıt́ ását tekinthetik meg az érdeklődők december hónapban a Faluház előterében. Ezzel kap-
csolatban tettünk fel néhány kérdést a bordányi gyűjtőnek:
Mikor	és	hogyan	kezdted	el	a	LEGO	gyűjtést?
„A	gyűjtésem	2012	januárjában	indult	–	bár	ekkor	még	nem	tudtam,	hogy	gyűjtés	lesz	–	amikor	egy	online	auk-
ciós	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.	Ter-
mészetesen	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	katalógu-
saimat	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	annyi-
ra,	nem	nyújtották	számomra	azt	a	retró	érzést,	ennek	ellenére	zse-
niális	készletek,	igazi	mérnöki	csodák	és	jó	néhányat	már	a	vitrinem-
ben	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	megvaló-
sítható	kategóriát	válasszak.	Születésem	évének	szettjei	is	nagyrészt	
a	polcaimon	sorakoznak.	Ekkor	még	egy	40	darabos	LEGO-nak	is	tud-
tak	örülni	a	gyerekek	és	az	adott	évben	kiadott	szettek	száma	is	a	ti-
zede	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	té-
mákból	–	ahogy	a	hely	engedi	–	igyekszem	minél	izgalmasabb	kész-
leteket	bemutatni.	Néhány	igazi	kuriózum	mellett	a	másik	hobbim-
hoz	kapcsolódóan	egy	vitrint	a	motoroknak	is	szentelek.	Nem	meg-
kerülhetőek	a	city	rendőrséges	LEGO-k,	melyekkel	már	kis�iam	ját-
szik	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	mun-
kájukat.	Sajnos	az	aktivitásuk	erőteljesen	lecsökkent,	ezért	is	tar-
tom	fontosnak	ezt	a	lehetőséget,	hogy	a	gyűjteményem	ne	maradjon	
rejtve	és	remélem	okoz	pár	kellemes	pillanatot	másnak	is.”

Oláh	Imre	válaszol	a	legokiállítással	kapcsolatban
Oláh Imre lego kiállıt́ ását tekinthetik meg az érdeklődők december hónapban a Faluház előterében. Ezzel kap-
csolatban tettünk fel néhány kérdést a bordányi gyűjtőnek:
Mikor	és	hogyan	kezdted	el	a	LEGO	gyűjtést?
„A	gyűjtésem	2012	januárjában	indult	–	bár	ekkor	még	nem	tudtam,	hogy	gyűjtés	lesz	–	amikor	egy	online	auk-
ciós	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.	Ter-
mészetesen	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	katalógu-
saimat	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	annyi-
ra,	nem	nyújtották	számomra	azt	a	retró	érzést,	ennek	ellenére	zse-
niális	készletek,	igazi	mérnöki	csodák	és	jó	néhányat	már	a	vitrinem-
ben	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	megvaló-
sítható	kategóriát	válasszak.	Születésem	évének	szettjei	is	nagyrészt	
a	polcaimon	sorakoznak.	Ekkor	még	egy	40	darabos	LEGO-nak	is	tud-
tak	örülni	a	gyerekek	és	az	adott	évben	kiadott	szettek	száma	is	a	ti-
zede	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	té-
mákból	–	ahogy	a	hely	engedi	–	igyekszem	minél	izgalmasabb	kész-
leteket	bemutatni.	Néhány	igazi	kuriózum	mellett	a	másik	hobbim-
hoz	kapcsolódóan	egy	vitrint	a	motoroknak	is	szentelek.	Nem	meg-
kerülhetőek	a	city	rendőrséges	LEGO-k,	melyekkel	már	kis�iam	ját-
szik	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	mun-
kájukat.	Sajnos	az	aktivitásuk	erőteljesen	lecsökkent,	ezért	is	tar-
tom	fontosnak	ezt	a	lehetőséget,	hogy	a	gyűjteményem	ne	maradjon	
rejtve	és	remélem	okoz	pár	kellemes	pillanatot	másnak	is.”
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