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A Bordányi Hírek hasábjain már beszámoltunk, hogy az idei adventi hétvégéken is  
jótékonysági karácsonyi vásárral várják a falu apraja-nagyját a faluház parkjában. A 
civil szervezetek, az óvoda csoportjai és az iskolai osztályok sok finomsággal, ajándék-
tárggyal várják majd a jótékonykodókat. Természetesen az idén is szükségük lesz a 
helyi karácsonyi valutára, a tallira.
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A	képviselő-testület	október	végén	ülésezett	
Településünk önkormányzatának képviselő-tes-
tülete legutóbb október 27-én ülésezett. A tes-
tület a Faluház dıśztermében tanácskozott. Az 
első napirendben beszámoló hangzott el a két 
képviselő testületi ülés közti fontosabb esemé-
nyekről, polgármesteri döntésekről, a képvise-
lők tájékoztatót hallgattak meg a lejárt határi-
dejű határozatok végrehajtásáról, az önkormány-
zat bizottságainak döntéseiről.
A második napirendi pontban két vendéget is 
vártak: Szenti Szabolcs r. alezredest a Szegedi 
Rendőrkapitányság vezetőjét és Dobó Attila r. 
őrnagyot, őrsparancsnokot, akik a rendőrség 
éves beszámolóját tartották meg. A beszámolót 
követően a harmadik napirend során módosı-́
tották az önkormányzat idei költségvetését. A 
módosıt́ásra az állami normatıv́a változások mi-
att került sor, amelyet mind a bevételi, mind a 
kiadási oldalon szükséges volt módosıt́ani. 
A negyedik napirendben a képviselők tárgyal-
ták és elfogadták az önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatát. Az önkormányzat bel-
ső ellenőre a képviselő- testület szerveivel kap-
csolatos feladatok ellátása cıḿen ellenőrzést 
folytatott le. Az ellenőrzés javaslatokat fogalma-
zott meg melyek egy része érinti a Bordány Nagy-
község O� nkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 16/2019. (XI.14.) önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: Szervezeti 
és Működési Szabályzat) gyakorlati alkalmazá-
sát. A fentieken túlmenően Csongrád- Csanád 
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály tör-
vényességi Felügyeleti Osztály a CS/B01/0413 
0-2/2022. számú szakmai segıt́ségnyújtás ke-
retében felhıv́ta O� nkormányzatunk �igyelmét, 
hogy a helyi népszavazás kezdeményezésének 
eljárásánál a rendeletalkotási felhatalmazás ki-
zárólag a kezdeményező választópolgárok szá-
mára terjed ki, ennek okán szükségessé vált en-
nek rendeletben történő szabályozása, illetve a 
helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló ren-
delet hatályon kıv́ül helyezése. Ezen megállapı-́
tások, illetve a jogszabály alkalmazásának gya-
korlata során felmerült tapasztalatok tették in-
dokolttá a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosıt́ását. 
A következő, immár ötödik napirendi pontban a temetőkről és 
a temetőfenntartásról szóló 5/2015. (III.31.) önkormányzati 
rendelet módosıt́ására került sor, a hatodik napirendi pont so-
rán a település jegyzője a településképi arculati kézikönyvre 
és a településképi rendeletre érkezett véleményeket ismertet-
te, majd ezt követően a településképi rendelet módosıt́ására ke-
rült sor.
Bordány Nagyközség O� nkormányzatának Képviselő- testülete 
legközelebb november 24. napján (csütörtök) 17 órakor tartja 
soron következő testületi ülését.

A napirendi pontok között számos érdekes témát találhatunk. 
Az első és legfontosabb az O� nkormányzat adórendeleteinek 
felülvizsgálata lesz. A képviselők most döntenek majd arról 
változtatnak-e, és ha igen mennyivel a helyi adók összegén. 
E� rinti az adóügyeket egy következő napirend is, beszámolót 
hallgathatnak meg a Bordányi Polgármesteri Hivatal munká-
járól, illetve az önkormányzati adóhatóság tevékenységéről. 
Most a novemberi ülésen döntenek a beérkezett Bursa Hun-
garica pályázatokról és sor kerül az általános iskolai körzetek 
meghatározásának véleményezésére is. Az energiacsökkentés 
érdekében az önkormányzat összhangban a Kormány intéz-
kedéseivel minden bizonnyal elrendeli az igazgatási szünetet 
a Bordányi Polgármesteri Hivatalban is, erről is csütörtökön 
születik döntés.
Döntenek még az IKSZT önállóságának év végével történő meg-
szüntetéséről és az egészségügyi alapellátásról szóló rendelet 
módosıt́ásáról.

Kis	időre	elbúcsúzik	a	Bordányi	Napló	is
Az emelkedő rezsiköltségek és a papıŕ árának folyamatos emelkedése miatt a Bordányi Napló nyomdaköltségei is 
folyamatosan emelkednek. A drágulás miatt döntött úgy a képviselő-testület, hogy a közel ötven milliós meg-
takarıt́ási csomag részeként a helyi lap kiadását is szünetelteti. A helyben készülő Bordányi Hıŕek időszakosan 
továbbra is kiadásra kerülnek, a település friss hıŕei pedig a bordany.hu honlapon, a homokhatsagszive közösségi 
oldalon valamint a mobil applikáción lesznek azonnal elérhetőek. Bıźunk benne, hogy a költségvetési egyensúly 
visszaállása lehetővé teszi kedvenc helyi lapunk újbóli nyomdai megjelentetését is.
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A	Mikulásnak	tudnak
képeslapot	küldeni
a	gyerekek
A Faluház és Könyvtár előterében, az ajtóval szemben ta-
lálható a Mikulás postaládája, amelyet a Bordányi Gyer-
mek- és I�júsági O� nkormányzat hozott el egyenesen az 
E� szaki-sarkról. A postaládába a Mikulás képeslapokat 
vár, amelyeknek az egyik oldalára a gyerekek nevét 
várja, és pár mondatot arról milyen évük is volt az idén, 
és hogy jók voltak-e. A másik oldal a kreativitásé. Ide 
gyerekrajzokat vár a Mikulás. A rajzokból majd kiállıt́ás 
is készül, és minden beküldő kis meglepetésre is számıt́-
hat.

Díszíts	adventi	ablakot!
2022-ben sem maradhat el a már negyedik éve útjára indıt́ott közösségi kezdeményezésünk.
Ismételten az adventi időszakban naponta a település egy-egy pontján egy a dátum számával ellátott, feldıśzıt́ett 

ablak fénye villan fel, amely nap-
ról-napra haladva egy nagy, kö-
zös adventi kalendáriumot alkot 
majd meg.
Bárki csatlakozhat (magánsze-
mély, intézmény, bolt, üzlet) 
2022-ben is a játékhoz, akár úgy, 
hogy ablakdıśzt készıt́, akár úgy, 
hogy a faluban sétálva megkere-
si az aznapi ablakot, és lefotózza. 
Hogy melyik nap hol található a 
sorszámmal ellátott kidıśzıt́ett vi-
lágıt́ó ablak, az meglepetés, szent-
este pedig ismét szeretnénk, ha 
egyszerre világıt́ana majd az ösz-
szes ablak.
Jelentkezni a faluhaz@bordany 
.hu e-mail cıḿre küldött, névvel 

és telefonos elérhetőséggel ellátott üzenettel lehet november 30-ig! 
Ha van olyan nap december 1. és 24. között, amikor szıv́esen dıśzıt́enél ablakot, akkor az üzenetben ezt is jelöld 
meg, próbáljuk �igyelembe venni!

Virtuálisan	településünk	is	kékbe	borult
november	20-án
2001 óta e napon felhıv́ást intéznek a világ országaihoz, hogy támo-
gassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ deklarációban 
megfogalmazott jogait. 1989-ben ezen a napon fogadta el az ENSZ 
Közgyűlése a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt. Az ENSZ a Gyer-
mekjogi Egyezmény azonos jogokat biztosıt́ minden gyermek szá-
mára Ugandától Kanadáig, Kıńától Franciaországig. A dıśzkivilágı-́
tással ezt ünnepeljük. A gyermekjogok világnapja alkalmából tele-
pülésünk is csatlakozott az UNICEF Magyarország kezdeményezé-
séhez, amely a gyermekjogok érvényesülésének fontossága mellett 
a világszerte segıt́ségre szoruló gyermekek egyre növekvő számára 
hıv́ja fel a �igyelmet. Településünk virtuálisan öltözött kék szıńbe: 
honlapunk a megszokott zöld helyett kékben várja kedves olvasóit 
huszadikától egy héten keresztül. A közösségi platformokon pedig a 
gyermekjogokra hıv́ták fel a �igyelmet a különböző bordányi csoportok, közösségek.
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Hősi	halottainkra	emlékeztünk
Az idén is megemlékeztünk hősi halotta-
inkról. A hagyományoknak megfelelően 
november 1-jén szentmisével, majd azt kö-
vetően a Szent István téren a második vi-
lágháborús emlékműnél csendes megem-
lékezés keretében koszorúzással adóztunk 
a hősök emlékének. Az egyházközség ne-
vében Ocskó Zoltán és Lajkó Csaba, a te-
lepülési önkormányzat nevében Tanács 
Gábor és Kiss-Patik Péter, mıǵ  az i�júsági 
önkormányzat nevében Lehel Máté és Vas 
Nimród koszorúztak. A megemlékezésen 
résztvevők szeretteik, a hősök emléke 
előtt mécsesekkel tisztelegtek.

Márton	nap	az	óvodában
Ebben az évben is megemlékeztünk a Márton napról az óvodánkban. Azon a héten a tevékenységeink a liba, és az 
ehhez a naphoz kapcsolódó szokások, hagyományok, népi meg�igyelések köré épültek fel.
Beszélgettünk a liba jellemzőiről, testfelépıt́éséről, táplálkozásáról, minél több oldalról közelıt́ettük meg ezt a té-
makört. Készıt́ettünk többféle technikával libákat, libaanyót, amelyekkel a folyosót dıśzıt́ettük. A gyerekek a ku-

korica morzsolást is kipróbálhatták, majd  sétáltunk is morzsolt kukoricán, ami-
vel sikerült jól megmasszıŕozni a talpacskákat. A  kislibák a csőrükkel ( ujjakkal) 
csipegették fel a kukoricaszemeket, és válogatták szét a különböző szıńű kukori-
ca szemeket. A csutkával is lehetett talpat masszıŕozni, és egy más hátát is, ami jó 
móka volt a gyerekek számára. Igazi liba tollat is kipróbálhatták hogyan lehet fúj-
ni. Közben persze énekeltünk, mondókáztunk, és megismerkedtünk Márton legen-
dájával is.
Séta közben testközelből is meg�igyeltük a libákat, és hallhattuk a hangjukat is.
Hét végére minden csoportban elkészültek a liba fejdıśzek, és a lámpások is min-
den kisgyereknek. Ehhez a naphoz kapcsolódó egyik szokás, hogy aki ezen a na-
pon libát nem eszik, egész évben éhezik. Ezért aztán liba lakoma is készült a déle-
lőtt folyamán. Igaz nem liba húst, de liba sıŕos kenyeret ehettek a gyerekek, amire 
liba formájú őrölt paprikát szórtunk, ıǵy reméljük senki nem fog éhezni.
Miután elfogyasztottuk a �inom lakomát, mindenki megkapta a libás fejdıśzt és 
indultak is a „kislibák” az udvarra miközben énekeltük közösen a Száz liba egy sor-
ban kezdetű dalt. Körbe jártuk az udvart a kislibákkal, majd minden csoport előad-

Eljöt-Tök?	-	Családi	délután	volt	az	Óvodában
Az óvoda hagyományai közé tartozik a szülők és gyerekek által évről évre nagyon várt Tökfesztivál. Idén mindez 
október 21-én pénteken került megrendezésre. A szokások-
hoz hıv́en a programokat a nagycsoportosok (Méhecske és 
Napsugár csoport) nagysikerű Tűztánca nyitotta meg. Min-
den érkező család egy menetlevelet kapott, amibe együtt 
gyűjthették a pontokat. Akik minden állomást teljesıt́ettek, 
egy nyereményjátékon vehettek részt. „Tökfaragó” és „Tökös 
ételek” versenyére is sor került, amin a nyertesek sok szép 
ajándékkal tértek haza. A délután programja voltak még 
többek között a tökös-teke; célba dobó; tök talicskázó ver-
seny; pókos akadály háló; kulcskeresés a kukoricában; agya-
gozás; kézműveskedés; arcfestés; valamint csillámtetoválás. 
A nagy játékban megéhezett résztvevők zsıŕos kenyérrel és 
sült tökkel olthatták éhségüket. Miután besötétedett, a 
lámpásokkal kivilágıt́ott udvarra megérkeztek a Boszorká-
nyok. Az óvoda dolgozói egy látványos tánccal készültek, jól 
meglepve a vendégeket. Végül az eredményhirdetés zárta a 
délután eseményeit. Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek, illetve szeretnénk megköszönni a szülők támogatását, 
hogy ez az izgalmas program idén is ilyen sikeresen zárult. 					Horváthné	Kálmán	Zita	intézményvezető-helyettes
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Pályaorientációs	börzét	rendezett	az	általános
iskola	a	Faluház	nagytermében
2022. november 17-én 17 órakor Pályaorientációs börzét rendeztünk a nyolcadik osztályos tanulóknak és min-
den érdeklődőnek. A rendezvényt iskolánk intézményvezetője nyitotta, aki bemutatójában tájékoztatta a megje-
lent szülőket és tanulókat az aktuális tennivalókról és a fontosabb időpontokról.
Megismerkedhettünk az ıŕásbeli vizsgákra jelentkezés online lehetőségével ügyfélkapun keresztül, valamint a 
szülői adatbegyűjtő programmal, amely segıt́ségével a otthonról intézhető a jelentkezési lap kitöltéséhez szüksé-
ges adatfelvétel. Ocskó Zoltán prezentációját követően tizennégy intézmény képviselőitől kaphattak első kézből 
információkat tanulóink.

Területi	mesemondó	versenyen	vettek	részt
településünk	diákjai
Október végén mesemondó versenyt rendeztünk is-
kolánkban, alsó tagozatos diákjaink számára. Nagyon 
sok kisgyerek készült lelkesen a versenyre, öröm volt 
hallgatni a szebbnél szebb meséket.
Helyezések az 1. osztályban: I. Tari Luca és Horváth 
András; II. Tóth Laura; III. Katona Olivér és Simon 
Titusz.
2. osztályosok eredményei: I. Gyuris Maja; II. Lajkó 
Léna és Kovács Petra Szimonetta.
3. osztályban elért eredmények: I. Szabó Csenge; II. 

Dobó Lıv́ia és Szarvas Lora;
III. Rácz Milana Alexa, Zádori Bernadett Anita és Vas 
Magor Benedek.
4. osztály dobogósai: I. Avramucz Kincső; II. Horváth 
Georgina és Schmidt Hanna.
U� llésre, a területi versenyre továbbjutott: Horváth And-
rás (1.o) , Tari Luca (1. o), Szabó Csenge (3. o) és Avra-
mucz Kincső (4. o). A verseny november 16-án került 
megrendezésre, kis versenyzőink ügyesen, bátran kép-
viselték iskolánkat. Közülük Horváth András különdıj́ban 
részesült.
Gratulálunk minden résztvevőnek!

ta azt a mondókát, verset, amit erre az alkalomra tanult.
Ekkor következett a meglepetés, amikor is két ügyes Méhecske csoportos kisgyerek elmesélte nekünk Márton tör-
ténetét, hogy hogyan lett a katonából püspök, és miért  kerül Márton napkor a liba az asztalra.
A mese után jött a liba pásztor, aki beterelte az összes kislibát a libaólba, ami az ovi foci pálya volt. Itt bújt el Már-
ton a libák között. Egyszer csak jöttek a dajka nénik jelmezekbe, és Mártont keresték. A libák persze hangos gágo-
gásukkal elárulták hol van ő, és meg is találták, majd püspökké avatták. Ekkor következett még egy meglepetés, 
mert Gabi néni egy nagyon szép dalt énekelt el nekünk, ami erről a történetről szólt. Meghatódva hallgattuk végig 
a szép dalt, majd mindenki a kezébe vette a saját lámpását, amelyekben már égtek a mécsesek, és elindult sétálva, 
lámpásokkal.                                                                                                                                Tücsök	csoport

Egyházközségünkről	és	közelgő	eseményeiről
December:	a	népi	elnevezés	szerint	Karácsony	hava
Az év hátralévő hónapja: Advent, a kereszténység számára a várakozás, a készülődés ideje. Készülődünk külsősé-
gekben: takarıt́unk, dıśzıt́ünk, ajándékokat vásárolunk, sütünk, főzünk. Az igazi készülődés azonban a szıv́ünkben-
lelkünkben zajlik, amikor nemcsak 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. Ig� y 
készülünk az egyik legszebb ünnepünkre, Urunk születésére, Karácsonyra.
Egyházközségünk	programjai	Advent	idején
Az alábbiakban összegyűjtöttük Egyházközségünk programjait, melyekkel segıt́eni szeretnénk, hogy méltón 
felkészüljünk Jézus megtestesülésének ünnepére. Szeretettel hıv́unk és várunk mindenkit tervezett programja-
inkra!
	Advent	I.,	II.,	III.	és	IV.	vasárnapja – 9.30: november 27.; december 4.; 11.; 18.
A szentmiséken a liturgikus szıń a viola: az összeszedettség, szent fegyelem és a bűnbánat szıńe. A harmadik va-
sárnap kivételével az oltárt nem dıśzıt́i virág, az orgona is visszafogottabban szól. A szentmise elején ünnepélyes 
keretek közt 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 templomi 
közösségnek a Karácsony közeledését. 3 lila és egy rózsaszıń gyertya jelzi a vasárnapok múlását. November 27-
én, Advent első vasárnapján a 9.30 órakor kezdődő szentmisén adventi koszorúink megszentelésére nyıĺik lehe-
tőség, ezért – aki csak teheti - hozza magával az ünnepi időszakra akár saját kezűleg elkészıt́ett, akár előkészıt́ett 
adventi koszorúját.

Folytatás	a	6.	oldalon!
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Szent	Miklós	ünnepe
Advent II. vasárnapján, december 4-én, a 9.30-kor kezdődő szentmise ke-
retében emlékezünk meg ajándékozó szentünkről, Miklós püspökről.
Rorate	szentmisék - december 1., 8., 15. , 22. – 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. E szentmisére hozhatunk gyertyákat, a szentmise első könyör-
géséig ezekkel világıt́unk.
Karácsonyi	lelkigyakorlat;	betegek	szentsége
A karácsonyi lelkigyakorlat időpontja: december 10., szombat 17 óra és  
december 11. vasárnap 9.30, a lelkigyakorlatot Olasz Attila atya tartja.
Ezeken a napokon gyónási lehetőség lesz templomunkban. December 11-
én a szentmise keretében lesz a betegek szentségének, a betegek keneté-
nek kiszolgáltatása is. Ezt a szentséget nem csak az idősek, hanem mind-
azok felvehetik, akik meg vannak keresztelve, és valamilyen súlyos beteg-
ségben szenvednek. Fiatalok is kérhetik, például súlyos műtét előtt. Sokan 
nem részesülnek ilyen módon Isten kegyelméből akkor, amikor erre a leg-
nagyobb szükségük lenne. Ne féljünk ettől a lehetőségtől.
Karácsonyi	beteglátogatás
A karácsonyi beteglátogatás időpontja december 22-én 8 órától azok szá-
mára, akik nem tudnak templomba jönni, de szeretnének gyónni, áldozni. 
Kérjük a hozzátartozókat, hogy kérésüket jelezzék a sekrestyében név, 
lakcıḿ, telefonszám megjelölésével.
Szállást	keres	a	Szent	Család	kilenced	a	templomban
December 15-tól (csütörtök) december 23-ig (péntek) a Szállást keres a 
Szent Család kilencedet végezzük a templomban.
Jótékonysági	Karitász	vásár
Adventi jótékonysági vásárt szervez a bordányi Karitász Csoport a temp-
lomban az adventi hétvégéken a szent-misék után. A vásár bevételét a 
rászoruló családok segıt́ésére fordıt́ja a Karitász. A Csoport tagjai köszö-
nik a hıv́ek eddigi és további nagylelkű támogatását! 
	Karácsony
- Karácsony szenteste - december 24. (szombat) 21.30 - 
„Ejfeĺi” szentmise, előtte 9 órától karácsonyi műsor
- Urunk születése (parancsolt ünnep) - december 25. 
(vasárnap) 9.30 - U� nnepi szentmise
- Szent István első vértanú ünnepe - december 26. (hétfő) 
9.30 - U� nnepi szentmise
- E�v végi hálaadás  - December 31. (szombat) 15.00 óra
- Szűz Mária Isten-anyasága (parancsolt ünnep) -Január 1. 
(vasárnap) 09.30 - U� nnepi szentmise
- Vıźkereszt – Urunk megjelenése (parancsolt ünnep) 
Január 6. (péntek) 17 óra - U� nnepi szentmise

Harmatozzatok	égi	
magasok!
Harmatozzatok égi magasok!
Téged vár epedve
a halandók lelke.
Jöjj el édes U� dvözıt́őnk!

Mert az emberek ott tévelygenek,
hol te égi fényed
útján nem vezérled
őket, édes U� dvözıt́őnk.

A� ldás, dıćséret s hála tenéked,
mert fényes világunk
s legfőbb boldogságunk
te vagy, édes U� dvözıt́őnk.
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Köszönet	a	karácsonyi
felajánlásokért
Az idén is négy fenyőfával járultak hozzá településünk 
ünnepéhez. Ezúton is köszönjük Nyári Szilveszter, Bakó 

Sándorné, Sipos Ramóna, Peták Ferencné felajánlását. A 
fenyőfák a karácsonyi szıńpadot és az adventi koszorút 
dıśzıt́ik majd. A betlehemhez Palotás József szalmabálák-
kal, Lovai Mihály pedig kukorica kévékkel járult hozzá. 
Köszönjük!

„Bordány	az	újabbak	között!”
A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által szervezett I. Ru-
zsai Pásztor-Betyár Hagyományőrző Találkozón Masıŕ 
János és Ocskó Elek fogathajtók jelenlétükkel jól szolgál-
ták a lovashagyományokat és erősıt́ették a helyi gazda-
közösség jó hıŕét.
Kıv́ánok további jó együttműködést, erőt, egészséget!   
  Szeretettel: Szanka	János,	egyesületi	elnök

Házasságkötések
2022-ben
Varró Gyöngyvirág és Berta István, Celotti Anna és 
Veres István, Skultéty Bernadett és Lengyel Dávid 
Csaba, Varga Brigitta és Polyák Gábor, Jenei Erzsébet 
és Papdi Krisztián, Tápai Helga és Dorogi Attila, 
Boldog Anna Fanni és Futó Tamás Zoltán, Alk Kinga 
és Masıŕ Sándor Róbert, Szabó Nóra és Lachata 
István, Illés Petra és Szilágyi Tamás, Kálmán Anikó 
és Kokai Sebestyén András, Kálmán Csilla és Vıǵh 
István, Kalmár Eszter és Maróti Zsolt
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Zápor

Biip	Halloween	party-t	rendezett	a	GYIFÖ
Idén már 6. alkalommal szervezte meg október 28-án a Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat halloween 
tematikájú rendezvényét. Ismét kiderült, hogy ez az egyik legjobban kedvelt program, ugyanis közel 30 �iatal vett 
részt rajta.
A délután folyamán az i�júsági 
önkormányzat számos prog-
ramelemmel készült. Különbö-
ző bátorság próbákon próbál-
hatták ki magukat a gyerekek: 
méregzsák búvóhelyén ki kel-
lett tapogatni a dobozban el-
rejtett kincseket, a sikoly mé-
résen kiderült, ki tud a leghan-
gosabban sikoltani, a rettegés 
szobájában egyedül kellett a 
próbát teljesıt́eni, de a fekete 
üstben is többféle ıź illetve il-
lat próbán is részt lehetett ven-
ni bekötött szemmel.
Ezek mellett Kahoot kvıźben, Just Dance táncversenyen és halloweeni mese- és �ilmkvıźben is lehetett pontokat 
szerezni.
Természetesen mindenki a jelmezversenyt várta a legjobban, ahol a zsűri édesség meglepetéssel dıj́azta a 
legötletesebb, legrémisztőbb és legaranyosabb jelmezbe bújt �iatalokat. Emellett dıj́azásban részesült a legbát-
rabb és a legjobban táncoló is.
Sokan hozták magukkal a GYIFO�  által kiadott Pecsétgyűjtőt, ıǵy ők újabb pecséttel kerültek közelebb az aján-
dékhoz. Akinek még nem volt Pecsétgyűjtője kérhetett, ıǵy számára is elkezdődhetett a pecsétgyűjtés. E� rdemes 
tehát minden GYIFO�  által szervezett programra elhozni.
Az eseményről készült fotók a GYIFO�  hivatalos Facebook oldalán megtekinthetők.            

Bordányban	is	legyen
Adventi	Fénykaraván
Az idén nemzetközi és hazai példák nyomán Bordány-
ban is meghirdetjük az Adventi Fénykaravánt, amely-
be karácsonyi fényekbe öltöztetett járművekkel jelent-
kezhetnek a lakosok. Biciklivel, motorral, személy-
gépkocsival, traktorral vagy akár kisteherautókkal is 
jelentkezhetnek, a lényeg, hogy minél több dıśz, fény-
sor legyen a járművön. Jelentkezni Kiss-Patik Péter-
nél lehet a +36307472068-as telefonszámon.
Az önkormányzat korlátozott számban invertert biz-
tosıt́ annak érdekében, hogy akinek csak 220V-os iz-
zósora van, használni tudja a járművén.
Bıźunk benne, hogy az idén már nem csak Domaszé-
ken vagy Zsombón, hanem nálunk is meghonosodik 
ez a szép és látványos hagyomány, és december 11-én 
a fénybe öltözött járművek végighaladnak majd tele-
pülésünk utcáin.

Vida	Patrícia
Bordányi	Gyermek-	és	Ifjúsági
Önkormányzat	polgármestere

Zápor

Zápor


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

