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A karácsony közeledtével sokan gondolkodnak 
azon mi az az apró vagy nagyobb ajándék, ami-
vel megörvendeztethetik a családtagokat, bará-
tokat. Az ajándékozás mindannyiunk számára 
fontos gesztus. Egy jól megválasztott ajándék 
megerősıt́i a személyes kapcsolatokat, összetart-
ja a közösségeket. Számos kutatás bizonyıt́otta 
már, hogy az örömet nem feltétlenül a tárgyak, 
inkább az élmények váltják ki. Az olyanok, akik 
egy-egy élményt, sőt közös élményt kaptak aján-
dékba úgy érezték, sokkal erősebb lett a kötelék 
barátjukkal, családtagjaikkal.
Most néhány élményajándékra hıv́juk fel a figyel-
met. A Faluház és Könyvtár, valamint a Bordány 
SK közösen egy három órás túrát szervez a két 
ünnep között a budapesti Liszt Ferenc Repülő-
tér és Aeroparkba. A karácsonyi ajándékként is 
remek december 29-ei programlehetőségre re-
gisztrálni kell a szervezők közösségi oldalán, ahol 
a részletes program is elolvasható. A részvételi 
dıj́ 8.900 Ft/fő, amely tartalmazza az idegenve-
zetés, a belépők árát és az autóbuszos utazás dı-́
ját is. 
Egy szıńházi élmény is a fenyőfa alá kerülhet. Len-
gyel Tamás egyszemélyes vıǵjátéka az országo-
san nagy sikerrel játszódó Kitolás - Apanevelés 
kezdőknek és haladóknak most a Bordányi Fa-
luház szıńpadán is bemutatásra kerül. A január 

Advent második hétvégéjén is na-
gyon sokan kilátogattak a Kará-
csonyi Jótékonysági Vásárba. A 
parkba megérkezett a Mikulás is, 
aki minden gyermeknek kedves-
kedett egy-két jó szóval és termé-
szetesen édességgel is. 
A vásározók karácsonyi hangu-
latáról a Szeged Winds együttes 
(Varga Laura fuvolaművész, Vi-
zsolyi Lıv́ia fagottművész, Pintér 
Attila trombitaművész) gondos-
kodott, a Mikulásváró program-
mal pedig az Aprajafalva O� voda 

Karácsonyi	ajándékötletek
Bordányiaknak		

A	második	hétvégén	is	rengetegen
vásároztak

28-ra szóló belépőjegyet a faluház ügyfél pultjánál lehet meg-
vásárolni hétfőtől 2990 Ft-ért.
Ugyancsak szép ajándék és egyben egy közös élmény lehet a 
Bagossy Brothers Company bordányi koncertjére szóló belépő-
jegy, amelyet most 50%-os elővásárlási kedvezménnyel lehet 

megvenni a készlet erejéig. A koncert június 24-én, szombaton 
lesz majd az Arany János utcai sportpályán. A jegyeket a Fa-
luházban és az Enni-Kék pizzéria és kávézóban, valamint a 
jegy.hu oldalon is be lehet szerezni.
A kulináris élmények kedvelői számára továbbra is nagyszerű 
ajándék ötlet lehet helyi termékünk, a Legjava egy-egy ajándék-
doboza.

és Bölcsőde örvendeztette meg a kilátogatókat. A szülők, nagyszülők büszkén 
nézték meg az ovisok műsorát.
Az óvoda, az iskolai osztályközösségek és a civil szervezetek most hétvégén is 
finomságokkal, kisebb-nagyobb karácsonyi ajándéktárgyakkal várták a vásá-
rozókat. A Vásár Bank nyilvántartása szerint a bordányiak eddig kicsivel több, 
mint 300 ezer forinttal támogatták a helyi közösségeket, de ez természetesen 
még nem a végleges adat, hiszen többen nem számoltak el a bevételekkel. A hi-
deg időjárásban mindenkinek jól esett a forró tea vagy a forralt bor. Előbbi 
gyorsan el is fogyott. A bor a sok gyümölcs miatt ıźlett sokaknak, a vásár végére 
az is mind elfogyott. Aki magával hozza bögréjét mindkét italból ingyenesen 
kortyolgathat az adventi hétvégék folyamán.
A harmadik vasárnapon négy órától a Kalungu U� tőegyüttes produkcióját lát-
hatják majd a Karácsonyi szıńpadon. O� t órától pedig a Faluház parkjából startol 
el az Adventi fénykaraván, különösebbnél-különösebb járművekben gyönyör-
ködhetünk majd. Jöjjenek ki a családdal barátokkal, költsenek el minél több ka-
rácsonyi valutát, ezzel is támogatva az árusıt́ó közösségeket! 
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Új	kazánt	kellett	vásárolni	a	
közösségi	házba
U� j kondenzációs gázkazánt kellett felszerelni a Dózsa 
téri közösségi házba, mert egy komolyabb elektromos 

hiba miatt tönkrement a régi gázkazán. Annak érdeké-
ben, hogy a tanulók hétfőn már melegben tudjanak ét-
kezni, a kazáncserét a hétvége folyamán kellett megol-
dani az önkormányzati épületben.
A képviselő-testület által elfogadott Energiagazdálko-
dási tervben kiemelt helyen szerepel a régi iskolaépület 
felújıt́ása, mivel az egyik legrosszabb energiahatékony-
sággal működő épületünk. Az önkormányzat megkezd-
te egy pályázati projekt előkészıt́ését, várva egy ilyen 
célú kiıŕásra. Az élet közbeszólt: most azonnal szüksé-
gessé vált a beruházás, amely az eleve nehéz pénzügyi 
helyzetben még nagyobb tehernek érződik. Jó hıŕ, hogy 
a kazáncsere szombaton megvalósult, az új kazán jól el-
látja feladatát.

Az	Adventi	fénykaravánban
mutatkozik	be
önkormányzatunk	új	traktora
Vasárnap délután öt órától a Faluház parkjából startol 
el az Adventi fénykaraván, amelyet az idén nemzetközi 
és hazai példák nyomán Bordányban is meghirdetésre 

került. A felvonulásra mindenféle járművel lehetett je-
lentkezni, amelyeket karácsonyi fényekbe öltöztetnek. 

Lesz aki biciklivel, motorral, személygépkocsival, trak-
torral, kisteherautóval halad majd a karavánban. A jár-
művek között megcsodálhatjuk az önkormányzat  új 
kistraktorát is, amely pénteken érkezett meg. A jármű-
vet a Magyar Falu Programnak köszönhetően vásárol-
hattuk meg a Településüzemeltetési Központ részére. 
A támogatott pályázat lehetővé teszi a kistraktor mel-
lett pótkocsi és tolólap, továbbá egy magassági ágvágó 
beszerzését is. Találkozzunk vasárnap délután a Jóté-
konysági Karácsonyi Vásárban!

Takarék	Mobil	Bankfiók	
menetrendváltozás	december	
hónapban!
A Takarék Mobil Bank�iók menetrendje átmenetileg 
megváltozik, ennek következtében a 6795 Bordány, 
Park tér 1. megállóban december 27-30. között nem 
lesz ügyfélfogadás. Legközelebb Bordányban a Taka-
rék Mobil Bank�iók 2023. január 3-án közlekedik menet-
rend szerint. Személyes ügyintézés céljából keressék 
fel legközelebbi bank�iókot: 6794 U� llés, Fogarasi utca 
1. Nyitvatartás; hétfő: 07:30-17:30, kedd-csütörtök: 
07:30-15:30, péntek: 07:30-13:30.
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