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AZ IDEI FALUKARÁCSONY IS AZ ÖSSZEFOGÁSRÓL, A TÁMOGATÁSRÓL SZÓLHAT

Karácsonyi vásár, az idén karácsonyi tallérokkal
Múlt heti lapszámunkban örömmel tudósítottunk arról, hogy az ifjúsági önkormányzat az idén is megrendezi az
Adventi Hétvégék és Karácsonyi Vásárt. Az ifjúsági önkormányzat legutóbbi ülésén
véglegesítette a programot, amelyet lapszámunk hátoldalán olvashatnak. Az ifjúsági
önkormányzat döntött arról is, hogy a jótékonysági vásáron a bor, tea értékesítéséből
befolyt pénzt a tanyán élő hátrányos helyzetű fiatalok életkörülményeinek javítására
fordítja. Masir Norber ifjúsági polgármester elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a
bordányiak egy-egy jó cél mellé felsorakozzanak. Így sikerült berendezni az ifjúsági
szálláshelyet, valamint a jótékonysági vásárnak köszönhetően lett kialakítva a kondi- és
fittneszterem is. Mindkét cél hasznosnak bizonyult, örömmel jönnek vendégek a modern bútorokkal berendezett szálláshelyre, és a kondizni is egyre több fiatal jár.
A jótékonysági vásáron több helyi civil szervezet, az iskola osztályközösségei is várják
a bordányiakat. Lesz lángos, kürtőskalács, mézeskalács és sokféle apró ajándék. Minden elköltött tallérral (50 Ft ér majd egy tallért) őket is tudják támogatni. A Karitász csoport tartós élelmiszerre és tüzifára gyűjt, felajánlásaikat náluk adhatják le vasárnaponként. Újdonság, hogy az idei évben „cipősdoboz” akció is indul. Ha bárkinek van olyan
jó állapotú használt játéka, mesekönyve, melyet szívesen felajánlana nehezebb sorsú
gyerekeknek, akkor azt vasárnap délután a helyszínen egy cipős dobozba csomagolva
leadhatja. Legyen ismét közös falukarácsonyunk! Találkozzunk 27-én a piactéren!
24 KG DELIKÁT VONALKÓDJA GYŰLT ÖSSZE

Köszönet a vonalkódokért
A Delikát 8 ételízesítő gyártója az idei évben is meghirdette
vonalkódgyűjtő akcióját, melyhez településünk lakosai is
csatlakoztak. A cél egy új játszótér kialakítása volt. A bordányi családok közel 80 vonalkódot gyűjtöttek össze, ezzel
több mint 24 kilogrammnyi Delikát 8 kódját adták le gyűjtőpontjainkon. Sajnos most nem sikerült megnyernünk a 7+1
játszótér egyikét, azoban egy kis apró ajándékkal szeretnénk
megköszönni a vonalkódot leadók segítségét, melyet a Faluház információs pultjánál vehetnek át az érintettek.

kedjenek leadni. Kérjük a csomagot a gyermek teljes nevével
ellátni, valamint rövid jellemzést mellékelni a kisgyermekről, melyet a Mikulás az ajándék átadásakor személyre szabottan elmond. Köszönjük! Érdeklődni a programmal kapcsolatban: bikegy@vipmail.hu vagy 06-70-652-0683.
SZERETETTEL VÁRJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐ SZÜLŐKET

Adventi készülődés az iskolában
Az Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola az
adventi készülődés jegyében ajándékkészítő délutánra hívja
a Szülőket pénteken délután (2011. november 25-én) 13.3016.00 -ig az iskolába.

50 ÉVES A SPORTKÖR - 50 KÖR A PÁLYA KÖRÜL

Futás a Sportkör tiszteletére
2011. november 27-én, vasárnap a Bordány-Üllés focirangadót követően közös futásra invitálja a bordányiakat Borbély
Imre és Révész Istán maratonfutók. Az esemény 14.45-kor
kezdődik, mellyel a Sportkör 50 éves fennállásának kívánnak
tisztelegni a szervezők, melyre mindenkit szerettel várnak!

EGY PORHÁRRAL KAPHATNAK AZ ÜGYFELEK

Teával várja vendégeit a biip

A MIKULÁS IDÉN IS ELLÁTOGAT A FALUHÁZBA

A hideg idő beköszöntével teával várja régi és új vendégeit a
Bordányi Ifjúsági Információs Pont. A biip február végéig
minden, bármilyen irodai szolgáltatást igénybe vevő ügyfelét naponta egy pohár „biipton” teára látja vendégül, hogy ezzel is még inkább otthonosabban használják a helyet a bordányiak, legyen szó fiatalról vagy idősről egyaránt!

Jön a B.I.K.E. Mikulás!

NOVEMBER 30-ÁN KEZDŐDIK A TITÁN LIGA

Szeretettel várlak Benneteket, szüleiteket és nagyszüleiteket
2011. december 4-én (vasárnap) 15.00 órai kezdettel a bordányi Faluházban megrendezésre kerülő Mikulás ünnepségre!
Program: 15.00-tól a Télapó köszöntése, 15.30-tól a Télapó
átadja az ajándékcsomagokat a gyerekeknek. A rendezvényünkön való részvétel ingyenes, ám arra kérjük a szülőket,
hogy amennyiben gyermeküket a Télapó által megajándékozni szeretnék, úgy 2011. december 2-ig a Faluház könyvtárában az Önök által összeállított ajándékcsomagot szíves-

Indul a teremfoci bajnokság
A Bordányi Sportkör szervezésében zajló teremlabdarúgó
bajnokság Titán ligájának első fordulóját november 30-án,
szerdán tartják a tornateremben. A forduló sorsolása: 17.30
Club 1001-Ki Támadunk, 18.15 Brutális Vaddisznók-Teleszkóp, 19.00 FC Bebőrözlek-Unicum FC, 19.45 ApokalipszisVakok, 20.30 Háfen-Kiss Team. A további mérkőzések párosítása a jövő heti Bordányi Naplóban olvasható majd.

Adventi Hétvégék és
Jótékonysági Karácsonyi Vásár
tervezett programja
Az idei évben is megrendezésre kerül a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, valamint az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár szervezésében az Adventi hétvégék és jótékonysági karácsonyi vásár
rendezvénysorozat, amelynek helyszíne a bordányi piactér.
A hétvégi programok a következők:
november 27. vasárnap
16.00: Adventi gyertyagyújtás, a gyertyát meggyújtják:
Tanács Gábor és Masir Norbert
16.10: A Berkenye Népdalkör és Citerazenekar műsora
Köszöntőt mond: Monori Gyuláné,
Dancs Mercédesz és Szenti Ferenc
Advent első vasárnapján fonott kaláccsal kedveskednek a
kilátogatóknak.
december 4. vasárnap
16.00: Adventi gyertyagyújtás, a gyertyát meggyújtják:
Ocskó Zoltán és Kiss-Patik Judit
16.10: Az Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola műsora
Köszöntőt mond: Simon Zoltánné
16.30: Vendégünk a Mikulás és a krampuszok
Advent második vasárnapján szaloncukorral várják az
érdeklődőket a szervezők.

KÉSZÍTSD EL TE IS A SAJÁT ANGYALODAT!

Díszítsük fel a falu karácsonyfáját!
„Mindenkinek van egy angyalkája” címmel rajzpályázatot
hirdet az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Bordány lakosai
részére. Az angyal szabadon választott technikával készíthető
pl.: tempera, zsírkréta, színes ceruza, illetve ezek kombinációja. A formák előre meghatározottak, amelyek átvehetők a
Faluházban nyitva tartási időben, legkésőbb 2011. november
30-ig. Várunk minden 15. életévet betöltött személyt, hogy az
általuk készített angyalka felkerüljön településünk karácsonyfájára. Egy pályázó egy munkával vehet részt. Kérjük,
hogy az angyalka hátoldalán tüntessék fel a készítő nevét,
lakcímét. Az elkészült alkotásokat 2011. december 6-ig a
Faluházba kell eljuttatni. Felhívjuk az alkotók figyelmét,
hogy csak azokat a munkákat tudjuk elfogadni, illetve kihelyezni, amelyek laminálásra alkalmasak. Mivel kültéren kerülnek kihelyezésre, így műanyagburkolatot kapnak, hogy az
időjárás viszontagságainak ellenálljanak. A beérkezett munkák Advent 3. vasárnapján kerülnek fel a falu karácsonyfájára. Advent első vasárnapján az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde, a második vasárnap az Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai által készített angyalokkal díszesedik a karácsonyfa, és Szentestére megtelik angyalokkal. Szeretettel várunk minIDŐJÓS
denkit a piactéren, az Adventi vasárnapokon, hogy együtt készüljünk az Ünnepre.
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december 10. szombat
18.00: Lelkigyakorlatos szentmise a zsombói ifjúsági
énekkar közreműködésével, Mikulás várás
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december 11. vasárnap
16.00: Adventi gyertyagyújtás, a gyertyát meggyújtják:
Kiss-Patik Péter és Mészáros Norbert
16.10: A Borostyán Dalkör műsora
Köszöntőt mond: Illés Mária
Advent harmadik vasárnapján Luca napi pogácsával
kedveskednek a kilátogatóknak.
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december 16. péntek
17.00: Adventi koncert a templomban
04.25. H
11.28.

december 18. vasárnap
16.00: Adventi gyertyagyújtás, a gyertyát meggyújtják:
Cseh Zoltán és Lajkó Andor
16.10: Az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde, valamint a Bordányi Amatőr Színjátszó Kör közös előadása
Köszöntőt mond: Lázárné Borbola Márta
16.40: A negyedik adventi hétvégét az Ádám Jenő
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
növendékeinek ünnepi műsora zárja.
Advent negyedik vasárnapján mákos és diós bejglivel
várják a bordányiakat.
A programok ideje alatt kézműves vásár, karácsonyi
dallamok, és kötetlen beszélgetés várja majd az
érdeklődőket. A programokra sok szeretettel várnak
mindenkit a szervezők.

Tarhonyaleves
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Paradicsomleves

Zöldborsó főzelék párizsias csirkemellfilével
Sült tarja forgatott burgonyával,
almapaprika

Péntek

Omlettel töltött sertésborda petrezselymes bugonyával, csemege uborka
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Csikós tokány tésztával
11.30. SZ

Tyúkhús erőleves
eperszalaggal

Zöldbab főzelék baromfi krokettel
Hentes borda törtburgonyával
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Sertéspörkölt tésztával, káposzta saláta
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Töltött csirkecomb rizzsel, befőtt
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Sonkás palacsinta
tejfölös öntettel

Tyúkcomb-filé
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csemege dinnye
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