
Bordányi				Hírek
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Elérkezett Advent negyedik vasárnapja, és hamarosan itt a Karácsony is. Egy település, egy közösség életében na-
gyon fontosak a meghitt találkozások, az együttlétek. Ilyen alkalmat teremt minden évben a Karácsonyi Jótékony-

sági Vásár is, amelynek megrendezését a vál-
ság ellenére is fontosnak tartotta települé-
sünk vezetése.
A forralt bor illata, a gyümölcsös tea ıźe, a 
finomabbnál finomabb aprósütemények, a 
gyerekzsivaj mind mind közelebb visznek 
minket az év legszebb ünnepéhez, a Kará-
csonyhoz.
A múlt héten a Kalungu együttes adta meg 
az alap ütemet. Fantasztikus dobos produk-
ciójuk minden kint lévőt megmozgattak. Ezt 
követően pedig fényekbe öltözött gépcso-
dák haladtak végig Bordány útjain. A Falu-
ház előtti parkolóban rajtra várakozókat meg-
csodálták gyerekek, szülők és nagyszülők 
egyaránt. Sokan figyelték a karavánt az abla-
kokból is.

Most vasárnap az általános iskola negyedik osztálya várja majd a térre látogatókat. Továbbra is működik a talliváltó, 
az iskolás osztályok finomságokkal, kisebb ajándékokkal várják a jótékonykodókat. Mind a forralt bor, mind a tea 
ingyenesen kapható, ha saját bögrével érkeznek a térre.
Eddig hatszáz ezer forintnál is többet jótékonykodtak össze a bordányiak, a legsikeresebb standdal az első osztály 
büszkélkedhet, őket megelőzni a legnagyobb esélye a negyedikeseknek van, de természetesen még mindig csak 
részadataink vannak, és vasárnap minden megváltozhat. Annál is inkább, mert még jó sok karácsonyi valuta (talli) 
lapul a bordányi polgárok zsebében. A legfontosabb, hogy minél többen jöjjenek és jótékonykodjanak. Találkozza-
nak a parkban, beszélgessenek sokat és érezzék jól magukat!

Lengyel Tamás, (a Mi kis Falunk Gyu-
rija) egyszemélyes vıǵjátékát tekint-
hetik meg az érdeklődők 2023. január 
28-án szombaton 18 órától a faluház-
ban. 
Apának lenni nem könnyű. Sőt elké-
pesztően nehéz. Főleg, mert senki nem 
mondta el, hogyan kell csinálni. Mosta-
náig! Ebben az apanevelő előadásban 
szó lesz a terhesség különböző fázisa-
iról, a magzattelepátiás kommuniká-
cióról, a babakocsivásárlás traumái-
ról, levakarhatatlan nőrokonokról, a 
szabadban szoptatás férfiakra gyako-
rolt hatásairól, a játszótér szellemei-
ről és a nagy mennyiségben hallgatott 
Gryllus Vilmos dalok mentálhigiénés 
következményeiről. "Válaszokat,	 per-

Vasárnap	ismét	jótékonysági	vásár		

Lengyel	Tamás	egyszemélyes	vígjátéka
a	faluházban

sze,	én	sem	tudok.	De	azért	elmondom	a	frankót.	Vagy	legalább,	hogy	velem	
hogy	történt	minden.”
Az előadást 14 éves kor felett ajánljuk. A Kitolás cıḿű darab hossza: 80 
perc, szünet nélkül. Aki még nem vásárolt jegyet, az január 9-től tudja azt 
beszerezni 2990 forintért a Faluház és Könyvtár ügyfélpultjánál.
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Jön	a	Bagossy	Brothers	Company
Nincs még karácsonyi ajándékötleted, kerülnéd a nagy 
tömeget a bevásárlóközpontokban. Ha szeretnél egy iga-
zi élményt ajándékozni, akkor vásárolj és lepd meg csa-
ládodat, barátaidat és ismerőseidet egy Bagossy Brot-
hers Company koncert jeggyel. Belépők online vásárol-

hatóak, most Xmas karácsonyi kedvezménnyel 4990 
Ft-os áron a www.jegy.hu oldalon! A koncert június 24-
én, szombaton lesz az Arany János utcai sportpályán.
Kezd velünk a nyarat!

Plébániánk	hírei
Advent IV. hétvégéjén gyónási lehetőség lesz templo-
munkban. Zoltán atya december 17-én, szombaton 16-
tól 17 óráig és vasárnap 9.00 - 9.30-ig, illetve 10.15-től 
10.45-ig várja a gyónókat. Adventi jótékonysági vásárt 
tart szombaton és vasárnap a bordányi Karitász Cso-
port a templomban a szentmisék után. December 22-
én, csütörtökön 6.30-tól rorate szentmise lesz. A 
karácsonyi beteglátogatás időpontja december 22-én 8 
órától azok számára, akik nem tudnak templomba 
jönni, de szeretnének gyónni, áldozni. Kérjük a hozzá-
tartozókat, hogy kérésüket jelezzék a sekrestyében név, 
lakcıḿ, telefonszám megjelölésével. Szállást keres a 
Szentcsalád kilencedet végzünk december 23-ig 16 
órától. Karácsonyi miserend:
December 24. (szombat) - Karácsony szenteste - 21.30 
„Ejféli” szentmise, előtte 9 órától karácsonyi műsor. 
December 25. (vasárnap) - Urunk születése (parancsolt 
ünnep) - 9.30 - U� nnepi szentmise.
December 26. (hétfő) - Szent István első vértanú ünne-
pe - 9.30 - U� nnepi szentmise.
December 31. (szombat) - E�v végi hálaadás  - 15 óra.
Január 1. (vasárnap) - Szűz Mária Isten-anyasága (paran-
csolt ünnep) - 09.30 - U� nnepi szentmise.
Január 6. (péntek) - Vıźkereszt – Urunk megjelenése 
(parancsolt ünnep) 17 óra - U� nnepi szentmise.

Meghívó	szakmai	fórumra
Kedves Gazdálkodók! Már most szeretném jelezni, hogy 
szakmai fórum lesz az új agrártámogatásokról a bor-
dányi faluházban 2023. január 18-án (szerdán) 17 órai 
kezdettel. Várható vendégelőadó az Agrárminisztéri-
umból érkezik. A tájékoztató főbb témái között szere-
pel majd a Magyarország KAP Stratégiai Terve (közvet-
len támogatások, vidékfejlesztési program, kiemelten 
a területalapú támogatással kapcsolatos változások 
2023-tól). Illetve az egyéb aktuálisan felmerülő kérdé-
sekre is választ kaphatnak. Megtisztelő jelenlétükre szá-
mıt́ok! Továbbá ezúton szeretnék áldott, békés ünnepe-
ket és sikerekben gazdag boldog új esztendőt kıv́ánni.

Tóth	András	falugazdász

Téli	szünet	a	Faluházban	is
A negyedik Jótékonysági Karácsonyi Vásárt követően a 
Faluház és Könyvtár rövid időre bezár.
U� jranyitás 2023. január 9-én, hétfőn.

Fokhagymás	apró	petrezselymes	
burgonyával,	csemege	uborka

Rántott	sajt	rizzsel,	tartármártás

Csirkepaprikás	tésztával

Töltött	csirkecomb	burgonyapürével

Mustáros-tejfölös	tokány	rizzsel

Magyaros	csirkemáj,	főtt	burgonya

Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	

Zöldbabfőzelék	sertéspörkölttel

Borda	hentes	módra,	rizs

Chilis	bab

Rántott	csirkemell	zöldséges	rizzsel

Tejszínes-gombás	borda	tésztával

Töltött	paprika,	főtt	burgonya
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Minden kedves olvasónknak boldog 
karácsonyt és sikerekben gazdag új 
évet kívánunk!
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