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A	beérkezett	lakossági	véleményekhez
igazodik	majd	a	helyi	adópolitika
Ahhoz, hogy változzanak a helyi adószabályok, annak bevezetése előtt harminc nappal kell elfogadni azokat. Ha 
január elsejétől szeretne az önkormányzat változtatni, akkor november végéig kell arról döntés szülessen. A vál-
toztatások előtt az önkormányzat kıv́áncsi volt a lakosság véleményére is. A beérkezett válaszokat tekintjük most 
át, amelyek remélhetőleg segıt́enek majd a döntésben is.
Arra kérdésre, hogy elégedettek-e az O� nkormányzat által nyújtott szolgáltatások szıńvonalával és az O� nkormány-
zat által fenntartott intézmények működésével, a válaszadók több, mint a fele (56,3%) azt válaszolta, hogy szá-
mára megfelel a szolgáltatások jelenlegi szıńvonala, és elfogadhatónak tartja, hogy a szolgáltatások szıńvonalá-

nak megtartásához szükség van adóemelésre. A 
válaszadók 16,1%-a a jelenleginél magasabb adót 
is �izetne annak érdekében, hogy javuljon a hely-
ben elérhető szolgáltatások szıńvonala, és javul-
jon az intézmények működése. Jelentős volt még 
azok száma is (14,9%), akik szerint a szolgáltatá-
sok szıńvonalát akár csökkenteni is lehetne, nem 
zavarná őket, ha ritkábban takarıt́anák az intéz-
ményeket, ha nem kátyúznák az utakat, vagy nem 
nyıŕnák le a füvet a közterületeken, csak ne emel-
kedjen az adó mértéke. Sok-sok egyéni válasz, ja-
vaslat is született. 
A második kérdés sokkal direktebb volt. Mivel utol-
jára 2007-ben volt adóváltozás, a kumulált in�lá-
ció azóta a KSH adatai alapján 52,4%-volt, a kér-
dés az adóemelés mértékének nagyságáról szólt. 
Arra kérdésre, hogy milyen mértékű változtatást 

tartana egy-egy család elfogadhatónak, eléggé megoszlottak a válaszok. A legtöbben (34,5%) az in�láció mérté-
kével egyenértékű adóemelést tartanak elfogadhatónak. A válaszadók 23%-a gondolja úgy, ha mindenki �izetne 
adót, akkor nem kellene adóemelésen gondolkodni a településen, és közel ugyanennyien (21, 8%) mondja azt, 
hogy ne történjen változás az adókban. Ugyanannyian (9,2% és 9,2%) gondolják úgy hogy az in�láció mértékénél 
kisebb illetve, hogy az in�láció mértékénél nagyobb adóemelés lenne elfogadható. Vannak olyanok is (2,3%), akik 
szerint a mostani adó is túl magas és csökkenteni kellene.
A következő kérdés arra irányult, hogy a bordányiak szerint mi lenne a legjobb megoldás arra, hogy a település 
működtetéséhez az önkormányzat megteremtse a szükséges forrásokat, de a nehezebb anyagi körülmények kö-
zött élő lakosok helyzetére is tekintettel legyen. Kicsivel több, mint 33% gondolja úgy, hogy többféle adó kellene, 
és vegyék �igyelembe egy minimálisan be�izetendő adómér-
téket, ıǵy talán mindenki hozzájárulna a közös költségekhez. 
Majdnem 30% válaszolta azt, hogy maradjon a jelenlegi adó 
mértéke, mert ez a nehezebb körülmények között élők is ki 
tudják �izetni. 18,4% javasolt magasabb kommunális adót, 
igaz a családosokat kedvezmények beiktatásával, a nehe-
zebb helyzetben lévő családokat pedig a szociális háló kiter-
jesztésével támogatnák. A válaszolók 14,9% a kommunális 
adó helyett a földadó bevezetését, mıǵ 2,9% az ingatlanok 
méretéhez igazıt́ott épıt́ményadót látna inkább szıv́esen a 
változások között. 
A válaszoló bordányiak többsége (43,7%) 4-5 ezer forint kö-
zötti adót vállalna legszıv́esebben. 32,2% 6-10 ezer forint 
közötti, 9,2% 25 ezer forint feletti, 8% 11-15 ezer forint kö-
zötti adót tartana elfogadhatónak. A 16 és 20 ezer forint kö-
zötti, és a 21-25 ezer forint közötti adó mértékére egyformán 3,4% voks érkezett.
A legegyértelműbb válasz a közösségi �inanszıŕozás bevezetésének elfogadásáról szóló kérdésre érkezett. A vá-
laszadók 62,1%-a támogatja a javaslatot, mıǵ a határozottan ellenzők tábora ez esetben 5,7% volt.
Szerencsére a bordányiak rengeteg az adórendeletekhez kapcsolódó véleményt, gondolatot továbbá a település 
fejlesztésével kapcsolatos javaslatot és véleményt is megfogalmaztak, ezekből lehet a továbbiakban épıt́kezni, erő-
sıt́eni nagyközségünket és a közösséget.
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LED-es	világítótestek	a	Park	téri	sportpályán
A Park teret szerencsére egyre többen használják sportolásra. Rendszeresen gondot okozott a világıt́ás kapcsolá-

sa, többször előfordult, hogy a nagy teljesıt́ményű re�lektorok 
bekapcsolva maradtak, és akár egész éjszaka úgymond feles-
legesen fogyasztották az áramot.
A probléma megoldására a Dózsa térhez hasonló megoldás szü-
letett, azaz a korábbi nagy fogyasztású re�lektorokat energia-
takarékos LED-es lámpákra cserélték, ráadásul oly módon, 
hogy a régi fa oszlopok is kiváltásra kerültek. A pálya világıt́ása 
a téren található kandeláberek idővezérelt rendszeréhez 
kapcsolódik majd, ıǵy lehetőség nyıĺik a késő esti sportolásra 
is a pályán anélkül, hogy kapcsolni kellene a rendszert.
A régi focikapuk cseréje is esedékessé vált, ıǵy új kapuk és ka-
puhálók vásárlására is sor kerül. Korábban még a Bordányi 

Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat által vásárolt street ball állványok közül az egyiket Dózsa térre telepıt́ik át, és 
ugyancsak leszerelésre került a korábbi lábtengó pálya két vasoszlopa is, amelyet az Arany János utcai homokfoci 
pályánál hasznosıt́anak majd.

A koronavıŕus járvány várható tetőzése miatt sorra mondták le a karácsonyi vásárokat a nagyvárosokban. Első-
ként még október közepén a budapesti Vörösmarty téri vásárt mondták le a szervezők,  ezt követően a Budapesti 
Fesztivál- és Turisztikai Központ mege-
rősıt́ette, hogy a Deák téren valamint a 
városházánál is elmarad a vásár. A sze-
gedi önkormányzat is nemrégen jelen-
tette be a szegedi vásár lemondását.
Többen reménykedtek, hogy a bordá-
nyi vásár megtartásra kerül, azonban a 
Magyar Közlönyben megjelent járvány-
ügyi szigorıt́ások egyértelműsıt́ették az 
ünnepi vásárok helyzetét, mivel tilos 
rendezvényt – beleértve a karácsonyi 
vásárt is – szervezni, ennek értelmé-
ben az idén a bordányi Jótékonysági 
Karácsonyi Vásár is elmarad. Arra biz-
tatjuk a bordányiakat, hogy amennyi-
ben lehetőségük van helyi kézműves 
termékeket vásárolni, azokat tegyék idén a fa alá. Ne menjenek a nagy forgalmú bevásárlóközpontokba, kerüljék 
az ünnepek előtti zsúfolt helyeket. 
A településen az ünnepi időszakban érdemes lesz sétákat tenni, ıǵy megnézni a falu adventi naptárát: napról-
napra újabb ablakokban gyúlnak majd ki a karácsonyi fények. A település főterén a szociális központ és a te-
lepülés-üzemeltetési csoport munkatársainak köszönhetően idén is felállıt́ásra kerül a Betlehem. A korábbi évek 
gyakorlatától eltérően a falu karácsonyfáját idén 752 darab aprócska ledes izzóból összeálló fenyőfa-minta szim-
bolizálja majd, tehát nem egy élő fenyőt dıśzıt́enek fel. Mind a Betlehem, mind az 5 méteres motıv́um minden-
képp megér egy családi sétát és talán egy szel�i is belefér majd a friss levegős időtöltésbe.

Elmarad	a	Jótékonysági	Karácsonyi	Vásár

Az	Ön	szomszédja	is	mérgez?	Nézzük	milyen
hatással	van	szervezetünkre	a	légszennyezettség!
A földfelszıń közelében a levegő 78%-át nitrogén, 21%-át oxigén, 1 %-át nemesgázok, szén-dioxid és vıźgőz alkot-
ják. Ilyen összetételű tiszta levegővel - főként az emberi tevékenység miatt - a Földön gyakorlatilag már sehol sem, 
ıǵy sajnos Bordányban sem találkozunk. Az esténként a településre nehezedő füsttel teli levegő pedig rosszat 
sejtet, hiszen érződik, hogy sokan hulladékot égetnek.
Percenként átlagosan 12-16 alkalommal lélegzünk, ezzel naponta körülbelül 16000 liter levegőt keringetünk át 
körülbelül 100 négyzetméternyi légzőfelületen. A belélegezhető méretű részecskék, a szennyező, káros anyagok 
a légutakba bejutva komoly egészségkárosodást okozhatnak.
Ahogy egyre többen állnak át fatüzelésre otthonaikban, egyre többször fordul elő, hogy fa mellé hulladék is kerül. 
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Leggyakrabban italok műanyag csomagolását, PVC- és textilhulladékot, valamint műanyagot, műgyantát, festéket 
tartalmazó fát, bútort és nyıĺászárót tüzelnek el az emberek. Ezeken kıv́ül még tűzre szokott kerülni gumiab-

roncs, vezeték, és kerti hulladék is. A hulladékok elé-
getése komoly egészségügyi, környezeti kockázato-
kat rejt, hiszen az égetés során a hulladék nem vész 
el, csak átalakul: salak, pernye, mérgező füst (és ener-
gia) lesz belőle. A kéményeken át távozó füstöt alko-
tó részecskék a levegőből kiülepedve a talajba, a nö-
vények leveleire, vagy az élővizekbe kerülnek, súlyo-
san károsıt́va a környezetet és az élővilágot - benne 
az embert is.
Az egyik legkritikusabb légszennyező anyagok  a szi-
lárd részecskék, melyet nagy mennyiségben bocsá-
tanak ki a hulladékot égető kazánok, kályhák kémé-
nyei. A por annál veszélyesebb minél kisebb méretű. 
A 10 mikrométer alatti mérettartományban tartozó 
részecskéket szállóporoknak (PM10) nevezik és 

emiatt nagy �igyelmet érdemelnek. Ugyanis ez a szemcseméret már olyan kicsi, hogy az ember természetes mec-
hanizmusain átjutva bejut a tüdőbe és onnan a véráramba. Magyarországon statisztikai átlagban minden ember 
egy évet veszıt́ az életéből a szálló por következtében.
A műanyagok, például a PVC (poli-vinil-klorid) égésekor olyan 
anyagok szabadulnak fel, mint az első világháborúban harcigáz-
ként alkalmazott foszgén, vagy a rákkeltő vinil-klorid, illetve a 
nagyon egészségkárosıt́ó dioxinok. Ha műanyagot égetünk, 
vagy a környezetünkben teszi ezt valaki, könnyen elszenvedhet-
jük a következő egészségkárosodások valamelyikét: daganatos 
megbetegedések, impotencia, magzatkárosodás, máj- és vese-
károsodás, májrák, légzési elégtelenség, tüdőgyulladás, vérsejt-
károsodás, halál…
Mit tehetünk, ha valaki a környezetünkben műanyagot éget? 
Forduljunk a helyi önkormányzat jegyzőjéhez – lehetőleg ıŕás-
ban – a 2004. évi XIX. tv. 141-143. §-a szabályozza a közérdekű 
bejelentéseket, melyet műanyagégetés esetén is illetékmente-
sen megtehetünk. A tűzoltóság (105), vagy a rendőrség (107) 
intézkedését is kérhetjük. Notórius égetőkkel szemben az illetékes környezetvédelmi felügyelőség is eljárhat 
(Interneten: www.orszagoszoldhatosag.hu). Ne hagyjuk, hogy a szomszédunk mérgezzen minket, családunkat!

Az	Országos	Rajz�ilmünnep	helyi	nyertesei
A Bordányi Faluház és Könyvtár negyedszerre csatlakozott a nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő Or-
szágos Rajz�ilmünnephez. Ez alkalomból rajzpályázatot hirdetett 3-8 éves gyerekek részére. A pályázat témája 

„A� llatkák a rajz�ilmekben” volt. Sok szép 
munka érkezett az óvodásoktól és az 
iskolásoktól is. Sajnos az eredményhir-
detést a vıŕus miatt nem lehetett meg-
tartani, de az eredményeket itt közöl-
jük: Középső csoport: 1. helyezett: 
Szabó Bejke Etelka: Susi és Tekergő; 2. 
helyezett: Katona Kitti: Micimackó; 3. 
helyezett: Sipos Anna: Spongyabob. 
Nagy csoport: 1. helyezett: Gyuris Ma-
ja: Hupikék törpikék; 2. helyezett: Laj-
kó Léna: Jégvarázs, Sven a rénszarvas; 
3. helyezett: Szabó Dóra: Szilaj. A� ltalá-
nos iskola: 1. helyezett: Horváth Geor-
gina; 2. helyezett: Tari Borka.
A nyerteseknek ezúton is gratulálunk 
és minden résztvevőnek köszönjük a 
munkáját!
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Lezárult	a	Mozgó	�ilm,	mozgó	klub		
A Mozgó �ilm, mozgó klub szeptember 
29-én tizedik alkalommal gyűlt össze a 
helyi faluházban. Az alkalom a „Vissza-
tekintés az amatőr �ilmezés hőskorába” 
cıḿet kapta. Az előadók Rózsa Péter és 
Szokol Szilárd voltak, akik a szegedi Su-
per 8mm Fesztivál alapıt́ói. Előadásukon 
keresztül a jelenlévők betekintést nyer-
hettek a Super 8 milliméteres celluloid 
technikával készült �ilmek világába. Az 
előadók elmondták, hogy most 55 éves 
ez a tıṕusú �ilmkultúra, valamint mesél-
tek a történelmi hátteréről, és arról is szó 
esett, hogy külföldön napjainkban is nagy 
népszerűségnek örvend ez a technika, 
több fesztivált is szerveznek a Super 8 
kedvelőinek többek között az USA-ban, 
és az Egyesült Királyságban.
Ezt követően a havi szakkör tizenegye-
dik, utolsó előtti alkalmával a csoport a 
Szeged TV stúdiójába látogatott. A fog-
lalkozásra október 20-án került sor, ahol 
Fischer Gábor, a Szegedi TV műszaki ve-
zetője kalauzolta el a jelenlévőket. A cso-
port megnézhette a stúdiókat és a helyi-
ségeket, ahol összevágják és rendezik az 
adásokat, műsorokat. A szakkör résztve-
vői ottjártunkkor éppen Dr. Katona Már-
ta csecsemő- és gyermekgyógyász, gyer-
mekkardiológus professzorral, Szeged 
dıśzpolgárával készülő portrébeszélge-
tés előkészületeibe csöppentek bele, 
ami kapcsán betekintést nyerhettek a 
világıt́ás, hangosıt́ás és a különféle stú-
dió berendezések szerepébe. A hıŕadó 
stúdiójában a súgógép működését ismer-
hették meg a résztvevők, valamint a kö-
zel 30 éve a szakmában ténykedő Fisc-
her Gábor anekdotáiból és szakmai ta-

nácsaiból tehettek szert új tudásra. Akadt néhány bátor jelentkező, 
akik pár percre a hıŕadós szerepét felvállalva megtapasztalhatták a 
súgógépről hıŕolvasás fortélyát. Ezt követően a csoport láthatta, hogy 

a televıźió munkatársai hogyan alakıt́anak át egy teljes stúdiót pilla-
natok alatt egy másik program felvételéhez, valamint a greenbox tech-
nikával is megismerkedhettek. A foglalkozás során mindenki szám-
talan hasznos szakmai ismerettel gyarapodott.
2020. november 10-én a Bordányi Faluházban zárult a Mozgó �ilm, 
mozgó klub havi szakkör. Az eredeti tematika szerint a csoport az 
etyeki Korda Filmparkba látogatott volna, ezt azonban a kialakult 
pandémiás helyzet nem tette lehetővé. Annak érdekében, hogy a 
csoport tagjai az utolsó találkozáskor is a �ilmkészıt́éssel kapcsolatos 
hasznos tudásra tegyenek szert a foglalkozásvezető Gárdonyi Dáni-
elt kérte fel arra, hogy a találkozó egyik részében tartson előadást „a 
drón, mint videofelvételek készıt́éséhez használható kiegészıt́ő esz-
köz” cıḿmel. A jelenlévők elsajátıt́ották a szükséges alapismereteket, 
majd lehetőségük nyıĺt arra, hogy kipróbáljanak két drónt. Ezt köve-
tően Gyuris János csoportvezető megköszönte a Nemzeti Művelődési 
Intézet Csongrád-Csanád Megyei Igazgatóságának a lehetőséget, 
hogy részt vehettek ezen a programsorozaton, valamint elmondta, 
hogy rengeteg hasznos tudásra és sok új kapcsolatra tettek szert, 
amiért nagyon hálásak. A sorozat a „Művelődő közösségek az Alföl-
dön” (EFOP-3.7.3-16-2017-00149) elnevezésű projekt keretében va-
lósult meg.           			(forrás:	https://nmi.hu/)

A	mindennapok	hősei	köztünk	járnak
Először 1954. november 27-én adományoztak kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. Ebből az alkalomból a Ma-
gyar Vöröskereszt 1987-ben javasolta, hogy 1988-tól kez-
dődően november 27-én legyen a véradók napja. Ez az a 
nap az évben, amikor legalább egy gondolat erejéig köszö-
netünket és tiszteletünket fejezzük ki a véradóknak, hálá-
sak vagyunk az önzetlenségükért.
Tízszeres	véradók: Bálint Lászlóné Szikszer Katalin, Csil-
lag A� gnes, Deme Mihályné Temesvári Ibolya, Farkas Zsolt, 
Fehér Csaba, Illés Gábor, Jenei István, Dr. Fodorné Borbély 
Eszter Judit, Fülöp Heidi, Gyuris Károly, Kádár-Német Szon-
ja, Lajkóné Lovai E�va, Lindinger Zoltán, Juhász Ildikó, Ju-
hász Zoltánné Havjár Krisztina E�va, Király Szabolcs, Kovács 
László, Masir János, Masıŕ Norbert, Oláh Imre, Polyák Zol-
tánné Szögi Etelka, Péter Ferenc, Szűcsné Elek Erzsébet, 
Sádt Anikó, Simon Péter, Weress A� kos Józsefné Kádár A� gnes, Zádori Gábor, Vásárhelyi Sándor.	Hússzoros	véra-
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Az ősz csupa szıńes, tartalmas, eseménnyel teli időszakot 
hozott óvodánk életébe. Ig� y volt ez november második he-
tében is, amikor a csoportok felelevenıt́ették a Márton napi 

hagyományokat és szokásokat. Megismerték a püspökké, 
majd szentté avatott Márton történetét. A jó hangulatot li-
bás dalokkal, mondókákkal és versekkel tetőzték. Báboztak 
is az óvó nénik, a Libák és a róka cıḿű mesét láthatták a 
gyerekek. Hajtogatott, festett libák mellett lámpásokat is 
készıt́ettek, ami a jó cselekedeteket jelképező fényt kıv́ánja 
eljuttatni mindenkihez. Morzsoltak kukoricát, amit külön-

A Hagyományőrző szakkör által rendezett helytörténeti vetélke-
dőn (KI  TUD  TO� BBET  BORDA� NYRO� L?) megemlékeztünk közsé-
günk önállóvá válásának 70. évfordulójáról 2020. november 6-án.
A versenyen iskolánk felsőtagozatos osztályainak nagy része képvi-
seltette magát. A tanulók lelkesen készültek a megmérettetésre, 
melynek végén a következő eredmények lettek : I. hely: Komjáti 
Tamara, Vass Zalán; II.hely: Béres Regina, Frank Hanna, Sándor 
Bertalan, Tompa Emıĺia; III. hely: Kószó Vanda, Verok Daisy, Peták 
Zsolt, Zádori Richárd Kálmán. Gratulálunk nekik!

Kiderült	kik	ismerik	legjobban	településünk
kialakulásának	történetét

dók:	Rácz Tibor, Sebők Edina, Szabó Aranka Margit, Szűcs Gábor, Némethné Pilcz Mária, Polyák Zoltán, Kádár 
Németh Vince, Hódi Péter, Gyura Helga, Dániel Artúr József, Farkas Péter, Farkas Tibor, Bálint Béla. 
Harmincszoros	véradók: Czékus Géza, Rácz Irén, Szilágyi Erzsébet Margit, Sándor Mónika. Negyvenszeres	
véradók: E� zsiás Kornél, Sólyáné Sárközi A� gnes Erzsébet, Takács Tibor, Révész István, Lajkó Józsefné Soós Ottıĺia 
Izabella, Gábor Julianna, Joó Kálmánné Gyémánt Valéria Mária. Ötvenszeres	véradók: Fodor Péter, Pintér Zoltán. 
Hatvanszoros	véradók: Hegedűs Zoltán, Nemes E�va, Sárközi Gábor, Zádori A� goston. Hetvenszeres	véradók: 
Lehel Zoltán, Török Zoltán. Nyolcvanszoros	véradó: Bálint Attila. Kilencvenszeres	véradók: Kovács János, Szik-
szer László. Százszoros	véradó: Lovai Mihály.
Ezúton köszönti a bordányi véradókat a Magyar Vöröskereszt Szeged-Kistelek-Mórahalom területi szervezete. 
Ne feledjék, ők a hétköznap hősei, hisz elhatározásuk emberi életeket ment! Kövesse O� n is Példájukat!

Libazsíros	kenyér	koronázta	meg	a	Márton	napot
féle játékok során használtak fel. A gyerekek élve-
zettel és aktıv́an vettek részt a vidám tevékeny-
ségekben. A november 11-i „libalakomát” libazsı-́
ros kenyér koronázta meg, hiszen „Aki Márton 
napján libát nem eszik, egész évben éhezik.” A tár-
sas kapcsolatok ápolásában az összevont csopor-
tok lehetőséget biztosıt́ottak az együttes élmény 
közös átélésére. A Boldogságóra Program kapcsán 
„Együtt minden jobb” jelszóval zajlottak az esemé-
nyek.
November 16-tól, hétfőtől összevont csoportok-
ban működünk. A régi szárny 3 csoportszobájá-
ban helyeztük el a kb. 60 gyermeket. Az óvintéz-
kedéseknek megfelelően ettől a naptól Szülők már 
nem léphetnek be az intézménybe. A gyerekeket 
az öltözőkbe kıśérjük és átadjuk az óvónéniknek. 
Az intézmény, a játékok fertőtlenıt́ése folyamato-
san zajlik. Köszönjük minden Szülő megértését, se-
gıt́ségét, támogatását ebben a nehéz helyzetben!
Szintén köszönjük a Szülők együttműködését a 
Bordányi Faluház és Könyvtár által hirdetett rajz-
pályázat megvalósıt́ásában. „A� llatkák a rajz�ilmek-
ben” cıḿű pályázatra nagyon sok szép rajz készült. 
Az eredményhirdetés online formában történt. 
Az óvodások között a középső csoportosok közül 
1. helyezett Szabó Bejke Etelka, 2. helyezett Kato-
na Kitti, mıǵ a 3. helyezett Sipos Anna lett. A nagy-
csoportosok között 1. helyezett Gyuris Maja, 2. he-
lyezett Lajkó Léna, mıǵ 3. helyezett Szabó Dóra 
lett. Büszkék vagyunk rájuk, és minden gyerek-
nek gratulálunk, aki rajzolt a versenyre!
		Horváthné	Kálmán	Zita	/	Intézményvezető-helyettes
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Ó,	szép	Jézus
Ó	szép	Jézus!
Ez	új	esztendőben
Légy	híveidben.
Ó	Mária!
Esedezzél	értünk,
Édes	reményünk!
Hogy	ez	új	esztendőben
Minden	ügyeinkben
Lehessünk	Jézus
Drága	kedvében.

Ó	szép	Jézus!
Drága	szent	nevedért
Kelj	föl	népedért.
Ó	Mária!
Tekints	híveidre
Te	szent	Fiadért,
Hogy	ez	új	esztendőben
minden	ügyeinkben
Lehessünk	Jézus
Drága	kedvében.

Ó	szép	Jézus!
Tartsd	meg	híveidet,
Mint	tieidet.
Ó	Mária!
Jézusnak	szent	Anyja!
Országunk	tornya!
Adjad,	kérünk,	hogy	ebben
Az	új	esztendőben
Lehessünk	épek
Testben,	lélekben.

Forrás:	SZVU	(41)

December:	a	népi	elnevezés	szerint	Karácsony	hava
Az év hátralévő hónapja: Advent, a kereszténység számára a várakozás, a készülődés ideje. Készülődünk külső-
ségekben: takarıt́unk, dıśzıt́ünk, ajándékokat vásárolunk, sütünk, főzünk. Az igazi készülődés azonban a szıv́ünk-
ben-lelkünkben zajlik, amikor nem csak a környezetünket öltöztetjük ünneplőbe, hanem a lelkünket is. A Kará-
csonyt megelőző hetekben szeretnénk elcsendesedni, egy kicsit jobban oda�igyelni a lelkünkre, s a Jóisten sza-
vára. Ig� y készülünk az egyik legszebb ünnepünkre, Urunk születésére, Karácsonyra.

Egyházközségünk	programjai	Advent	idején
Az alábbiakban összegyűjtöttük Egyházközségünk programjait, melyekkel a jelenlegi helyzetben is segıt́eni sze-
retnénk, hogy valóban felkészüljünk Jézus megtestesülésének ünnepére. Szeretettel hıv́unk és várunk mindenkit 
tervezett programjainkra!

Advent	I.,	II.,	III.	és	IV.	vasárnapja	–	9.30:	november	29.;	6.;	13.;	20.
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.

Támogatjuk a visszatérést egy új normalitásba
Az	 "ÚJ	VILÁG"	Alapítvány	azzal	 a	 céllal	 jött	 létre,	 hogy	a	hátrányos	helyzetű	
társadalmi	csoportok	problémáit	kezelje	és	megoldja.	Elsődlegesen	fontosnak	
tartottuk,	hogy	a	megváltozott	munkaképességűek	is	integrálódjanak	a	munka	
világába.	 Az	 Alapítvány	 üzleti	 tevékenységei:	 autóillatosítók	 csomagolását,	
kartondobozok	hajtogatását,	kisebb	varrási	munkákat	végzünk.
Ehhez	 forrást	 is	 nyertünk	 a	 Gazdaságfejlesztési	 és	
Innovációs	Operatív	Program	keretében	(GINOP-
5.1.7-17-2019-00343).	Célunk,	hogy	Európai	
színvonalú	munkahelyet	biztosítsunk	a	ná-
lunk	dolgozó	munkatársaknak,	akik	fő-
ként	megváltozott	munkaképességűek.
A	 legmodernebb	 gépekkel	 magas	
minőségű	 szolgáltatást	 tudunk	
nyújtani	 megrendelőinknek	
ezzel	 is	 biztosítva	 helyünket	 a	
piacon!

Elérhetőségünk:

https://ujvilagalapitvany.hu

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 29-én, Advent 
első vasárnapján a 9.30 órakor 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 6-án, a 9.30 órakor kezdődő szentmise 
keretében emlékezünk meg ajándékozó szentünkről, Miklós püspökről is.

Rorate	szentmisék	-	december	3;	10;	17.	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 könyörgéséig ezekkel 
világıt́unk.

Karácsony
A karácsonyi szertartások a korábbi évekhez hasonlóan a megszokott 
időpontokban lesznek.
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A Faluház által meghirdetett ad-
venti fotópályázat a héten lezá-
rult. A szavazásra december 2-4. 
között kerül sor a Faluház és 
Könyvtár Facebook felületén. Az 
első három helyezett értékes 
nyereménnyel gazdagodhat. A 
szavazók között is lesz sorsolás, 
amelynél egy fő nyereményben 
részesül. A „Mikulásra várva” rajzpályázathoz a munká-
kat december 4-ig lehet leadni a Faluházban. Várjuk az 
óvodások és iskolások rajzait. Az első 3-3 helyezett érté-
kes nyereményekben részesül.

Adventi	fotó-	és	rajzpályázat

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

 Telefon: 06-30/924-3293
Ügyintéző: Gallai Éva

GYURIS  GÉZA
CUKRÁSZDA

Az üllési
Gyuris Géza cukrászat

várja kedves vásárlóit
hétköznap 10-17 óráig,

szombat-vasárnap 8-18 óráig.

Üllés, Dorozsmai út 63/a
Tel: 62/282-528

Novemberi	demográfia
Születés:
„Megtanultam,	hogy	ahányszor	csak	egy	
újszülött	apró	ökle	először	szorítja	meg	
édesapja	ujját,	örök	fogságra	ítéli	azt.”
/Márquez,	Gabriel	García/

Máté (Zádori Antal Tamás és Sutka Anita);
Janka (Kothencz Ferenc és Szilágyi Veronika);
Dénes (Fricz A� kos József és Csorba Judit)   

Házasságkötés:
Nem	azért	szeretlek,
aki	te	vagy,	hanem	azért,
aki	én	vagyok	melletted.
/Erich	Fried/

Kása Zsolt és Orbán Eszter

Halálozás:
Nagy Józsefné (1942.); Rácz 
Antal János (1933.); Kangyalka 
Antalné (1938.); Tari Nándor 
(1957.); Zádori Nándor Antalné 
(1963.); Rácz Géza Mátyás 
(1941.); Kovács István (1953.); 
Rácz Vinczéné (1933.)
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A Kulipintyó csárda előtt bekerített 2 kúttal 
ellátott 5 éves gyümölcsös

Területalapú támogatásról lemondunk,
a termés feléért adjuk át használatra

hozzáértő szakembernek.     
Érd: +3620/392-7379-es telefonszámon

és
50 db

30 éves

diófás
művelésre

kiadó.

Mikro-	és	kisvállalkozások
támogatása
Az 5 milliárd Ft keretösszeggel kiı́rásra került 
pályázatban a hátrányos helyzetű településeken 
megvalósuló eszközbeszerzésre, ingatlan épıt́ésre, 
felújıt́ásra, bővıt́ésre, IT beszerzésekre (hardver és 
szoftver) és bérköltség támogatásra adhatnak be támo-
gatási kérelmet a vállalkozások. Támogatás pályázaton-
ként: 2 millió Ft – 60 millió Ft. Támogatottság mértéke: 
70-100%-os vissza nem térıt́endő támogatás. Beadás: 
2021. január 19., keddtől február 18., csütörtökig lehet-
séges. Részletekért ıŕjon e-mailt a toosz@toosz.hu-ra   
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Fotó: Maróti Dávid

A karácsonyi készülődés időszaka minden évben akkor kezdődik meg, amikor bemutatják az Egyesült Király-
ságban a John Lewis & Partners reklámját. A brit áruházláncnál évek óta nagy hagyománya van a karácsonyi 
hangulatú videóknak, első televıźiós hirdetésük 2007-ben jelent meg először, és azóta a brit kultúra évente vissza-
térő eseményévé vált. A szigetor-
szágban a második legnagyobb szu-
permarketlánc a Sainsbury's. O� k is 
minden karácsonyra külön készül-
nek. Talán sokaknak az ő reklám-
�ilmjük a legemlékezetesebb, mely 
1914 karácsonyáig repıt́ette vissza 
a nézőt, amikor is az egy napig tar-
tó tűzszünetet örökıt́ik meg a csa-
tamezőn.
Az idén már mindkét brit cégóriás, 
és velük együtt számos más világ-
márka közzétette karácsonyi rek-
lámját. Egy igazi helyi szıńes hıŕ-
ként jelenthetjük, hogy csütörtö-
kön debütált a világhálón az alföldi 
falu, Bordány kisüzemében gyártott helyi márka, a Legjava karácsonyi videója is. A Legjava Facebook oldala ettől 
a naptól váltott karácsonyi hangulatúra és megjelentek a karácsonyi akciós termékek is. 
A bordányi Homokhátság Szıv́e Start Szociális Szövetkezet kis�ilmjében egy család életébe pillanthatunk be ıǵy a 
pandémia idején. A szülők home of�ice-ban otthon dolgoznak, az édesanya elugrott a helyi kisboltba. A kis�iú ki-
használva az alkalmat kedvenc karácsonyi csemegéjébe, egy Legjava E� tcsokoládés Meggylekvárba kanalaz bele, 
amikor is anyuka váratlanul hazaér... Vajon észreveszi-e a torkosságot az ottfeledett nyomokból? - ezt tudhatjuk 

meg a rövid kis�ilmből.
A �ilm a szövetkezet munkatársainak és segıt́őinek 
közreműködésével, egy helyi 6 éves kis�iú főszerep-
lésével nagyon alacsony költségvetéssel készült. 
Az alkotók csak remélik, hogy sokan kedvelni fog-
ják a nagy szeretettel készıt́ett kevesebb, mint egy 
perces videót. A reklám�ilmnek nincs deklarált 
mondanivalója, önmagában a kis�ilmmel a helyben 
gyártott termékek fontosságára próbálják felhıv́ni 
a �igyelmet. A magyar kisüzemekben előállıt́ott áru-
cikkek is lehetnek prémium minőségűek, egyedi-
ek és �inomak - egyben a magyar családok kedven-
cei - és remélhetőleg nem csak Karácsonykor! A 
Facebook megosztásoknak köszönhetően több, 
mint tizenegyezer ember számıt́ógépére vagy te-
lefonjára jutott el eddig és közel négyezer ötszá-
zan végig is izgulták a bordányi kis�ilmet, amely a 

közösségi oldalakon és a videó megosztó Youtube csatornán is elérhető. Ha még nem látta nézze meg, ha tetszett, 
kedvelje. Hogy minél többen láthassák, ha még nem osztotta meg a �ilmet a Legjava oldaláról, kérjük tegye most meg.

Már	több	mint	négyezren	látták	a
bordányi	karácsonyi	kis�ilmet		
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Megindulhat	az	öltözőépület	terveinek	készítése		
A	BSK	ingatlanfejlesztési	pályázatának	előkészítését	támogatta	az	MLSZ

November 17-én az MLSZ-től megérkezett az 
aktuális ingatlanfejlesztésünket megcélzó, a 
bordányi sportpálya öltözőépületének 
felújítását és bővítését tartalmazó projekt 
előkészítését támogató határozat!
A Bordány Sportkör még február végén 
nyújtott be pályázatot a labdarúgó szövetség-
hez azzal a céllal, hogy a kilencvenes évek 
végén épített, de már korszerűsítésre szoruló 
Arany János utcai építményt felújítsa, illetve 
bővítse. A jelenleg 120 m²-es alapterületű 
hely, a tervek szerint összesen több, mint 
háromszorosára, 361 m²-esre növekedne.
A most két csapatöltözőt, bírói öltözőt, 
szertárt és vizesblokkokat tartalmazó épület 

több új elemmel bővül az elképzelések szerint. Egyrészt az új komplexumban négy csapatöltöző kap helyet, a hozzá 
tartozó vizesblokkokkal, nagyobb szertár, tároló kerül kialakításra. Az épületben helyet kap egy büfé helyiség egy 
fedett terasszal, valamint ugyanezen a szinten természetesen létesülni fog egy akadálymentes wc is. Az emeleti 
részen mosoda, egy kisebb konyha és egy, a szakmai munkát is segítő közel 50 m²-es klubhelyiség is elérhető lesz 
sportolóink, edzőink számára.
A jelenlegi döntés értelmében egyenlőre még csak az engedélyezési és kivitelezési tervek teljeskörű elkészítésére 
nyílik lehetőség, ezt követően, várhatóan a 2021/22-es sportfejlesztési programunk pozitív elbírálása után, 
pályázati támogatással indulhat, illetve kezdődhet meg az építkezési munka előkészítése.

A	járványhelyzet	miatt	véget	értek	a	bajnoki	küzdelmek	
Utánpótlás	és	felnőtt	korosztályokban	is	az	önkéntes	folytatásról	döntöttek
A Magyar Labdarúgó Szövetség november 11-ei döntése 
értelmében, a kialakult járványügyi helyzetre való 
tekintettel az önkéntes folytatás, mérkőzésrendezés  
lehetőségét biztosította a sportklubbok számára. Az 
mellett, hogy kötelezővé vált a zártkapus mérkőzések 
megrendezése, olyan egészségügyi előírások betartása is 
ajánlottá vált, melyet a kisebb egyesületek, így a Bordány 
Sportkör sem tudott volna biztonságosan felvállani. 
A klub utánpótlás és felnőtt csapat játékosai ezért az 
egészségvédelme érdekében bajnoki mérkőzésen 
várhatóan már nem lépnek pályára, a folytatás a tervek 
szerint 2021. február végén lesz esedékes.
A BSK játékosai szabadtéren, kisebb csapatszintű edzések 
keretében, amennyiben az időjárás engedi még folytatják 
a térningeket, de ezek is legkésőbb december elején le 
fognak állni.
A Bozsik Program eseményei, a teremben rendezendő 
futsal események is későbbi időpontben kerülhetnek 
megrendezésre, de egyenlőre minden bizonytalan.
Egy biztos, hogy a jelenlegi helyzet ismét nehéz helyzet 
elé állít mindenkit, segítenünk kell egymást és bízni 
abban, hogy mihamarabb újra focimérkőzésen szurkol-
hatunk csapatainknak. 
Addig is vigyázzunk egymásra, a legfontosabb most az 
egészség! Tavasszal pedig újra Hajrá Bordány!!!
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