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Nagyközségünk elnyerte az
Idősbarát Önkormányzat díjat
Tizenké t Idő sbará t Onkormá nyzat Dıj́at adtak
á t idé n, a koronavıŕus-já rvá ny miatt a budapesti ü nnepsé get ké t ré szletben tartottá k meg.
A kitü nteté sre 2004 ó ta azok az ö nkormá nyzatok pá lyá zhatnak, amelyek a tö rvé nyben elő ıŕt kö telező feladataikná l pé ldamutató an tö bbet tesznek az idő seké rt. A pá lyá zati kiıŕá s minden é vben kiemel egy té má t, amelyet a dö nté sné l hangsú lyosan igyelembe vesznek. Idé n a
bıŕá ló k azt vizsgá ltá k, hogy az ö nkormá nyzatok mennyire vontá k be a kortá rs ö nké nteseket az idő sek kö zö ssé gi, kulturá lis ré szvé telé nek ö sztö nzé sé be, é letminő sé gü k javıt́á sá ba.
Mé rlegelté k azokat a kezdemé nyezé seket, amelyek kereté ben nyugdıj́askorú ö nké ntesek kü lö nfé le izikai, mentá lis é s lelki jó llé tet fejlesztő
programokkal segıt́etté k idő s tá rsaikat, aká r
online formá ban. 2020-ban hetven pá lyamű é rkezett, ezek kö zü l vá lasztottá k ki a tizenké t
nyertest. Balatonfö ldvá r, Balatonfű zfő , Bordá ny, Budapest XXII. kerü lete, Debrecen, Dunakeszi, Gá vavencsellő , Hajdú sá mson, Já szapá ti, Mé hkeré k, Mó rahalom é s Veszpré m kapott
dıj́at, az ezzel já ró ré ztá blá t é s oklevelet polgá rmesterek, illetve á ltaluk kü ldö ttek vetté k
á t. Ettő l az é vtő l az elismeré ssel já ró pé nzjutalom ö sszege is emelkedett: a nyertesek 1,5 millió forintot kapnak. A tá mogatá s felhaszná lá sá ró l az idő sek ké pviseleté nek bevoná sá val
ké ső bb dö nt majd a ké pviselő -testü let.
Taná cs Gá bor a dıj́á tadó ü nnepsé gen elmondta, hogy a dıj́ a szociá lis é s kulturá lis á gazatban
dolgozó k munká já nak elismeré se. Bordá nyban
minden ö nkormá nyzati inté zmé nyné l kiemelt

feladat a bordá nyi idő sö dő korosztá ly segıt́é se, hiszen pont
most a vıŕushelyzetben lá tszik meg, mennyire kiszolgá ltatottá
vá lhatnak a szü lő k, nagyszü lő k. A polgá rmester az inté zmé nyek

kapcsá n kiemelte: „A szociális intézmény az itt élő idősek mindennapjainak segítésében vállal hatalmas szerepet, gondoljunk csak
az étkeztetésre, a nappali ellátásra, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vagy a tanyagondnoki szolgálatra. A faluház az időseknek szóló programok szervezésében lebonyolításában tevékenykedik. Most a vírus idején például a házhoz menő könyvtári szolgáltatással támogatják a szépkorúakat.”
A polgá rmester beszé dé ben hangsú lyozta a civil szervezetek
fontossá gá t is. „A nyugdíjas klub az idősek közösségi életét szervezi a településen példamutató módon, míg a polgárőrség segítve az idősellátást vállalta, hogy rendszeresen látogatják az egyedül élő időseket, vigyáznak rájuk.” - mondta el a telepü lé s-vezető .
Az emlé ktá blá t a polgá rmesteri hivatalban helyezik majd el a
tö bbi, a telepü lé st elismerő dıj́ mellett.

Ünnepi köszöntő településünk lakóinak
Kedves Bordá nyiak! Egy nagyon nehé z, mondhatni zaklatott é ven vagyunk tú l. Sajnos a vıŕus felbukkaná sa sokak
é leté t gyö keresen megvá ltoztatta. A veszé lyhelyzet, a bezá rkó zá s é s a tá volsá gtartá s miatt az ü nnepeink is sokkal
visszafogottabbak lettek, a rokonok, bará tok messzebb kerü ltek tő lü nk, hiszen sokkal nehezebbek a talá lkozá si
lehető sé gek. Az idé n minden bizonnyal a Kará csony é s az Oé vbú csú ztató is szeré nyebben, szű kebb csalá di kö rben zajlik majd, é s
sajnos a jó té konysá gi kará csonyi vá sá runk é s az ü nnepi koncert is
elmarad.
Há lá s vagyok azé rt, hogy ö nkormá nyzatunk dolgozó i mindent
megtettek annak é rdeké ben, hogy ilyen kö rü lmé nyek kö zö tt is
mű kö djö n a falu, é s az itt é lő k miné l kevesebbet é rezzenek meg
abbó l, ha né ha inté zmé nyeink is emberhiá nnyal kü zdö ttek a karanté n miatt. Bıźom abban, hogy az é letü nk miné l hamarabb viszszadö ccen a ré gi keré kvá gá sba - ú jra megé lhetjü k ü nnepeinket,
szoká sainkat é s telepü lé sü nk kö zö ssé gi é lete olyan sokszın
́ ű é s
vidá m lesz, mint az elmú lt é vekben. Fontos, hogy egé szsé gesek maradjunk, hogy vigyá zzuk egymá sra!
Engedjé k meg, hogy ıǵy az ú jsá g hasá bjain kıv́á njak ké pviselő -testü letü nk tagjai nevé ben is minden bordá nyi csalá dnak nagyon boldog kará csonyt, é s sikerekben gazdag ú j esztendő t!
Tanács Gábor, polgármester
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Újévi kalandozásra hívja a nagyvilág
Mivel a 2020-as é v vé gé n, 2021. elejé n semerre sem utazhatunk a já rvá ny miatt, egy kis vilá gkö rü li ú tra invitá ljuk
Onö ket. Szilveszterezzü nk, kö szö ntsü k az ú j esztendő t egy aká r teljesen má s kultú rá ban, a megszokottaktó l elté rő szoká s szerint. Ilyenkor az ú j é v kü szö bé n
mé g azok is baboná ssá vá lnak, akik az é v tö bbi
há romszá zhatvanné gy napjá n é rdektelenü l tekintenek az ú ton á tszaladó fekete macská kra.
Az Ujé v ü nneplé se leginká bb a kereszté ny kultú rá kban szoká s, má s vallá sok eseté n a Hold á llá sa alapjá n ü nneplik az ú j é v é rkezé sé t. Elté rő
napokon ü nneplik az ú j é vet tö bbek kö zö tt Vietná mban, Kın
́ á ban, Thaifö ldö n, Szaú d-Ará biá ban
é s Egyiptomban is.
A bordany.com-on december 28-á n, reggel 9
ó rá tó l megjelenő bejegyzé sü nkbő l vá lasszon ki
egy orszá got, ahová szıv́esen utazna, é s né zze
meg hogyan ü nneplik 2021 é rkezé sé t.
Egy kis kedvcsiná ló ké nt megtudhatjá k, hogy Japá nban ú jé vkor gereblye segıt́sé gé vel hú zzá k be
a szerencsé t a há zba é s a hagyomá nyok szerint pontosan szá znyolcat kongatnak a harangokkal. A japá nok
ugyanis ú gy tartjá k, hogy hat bű n van, é s minden egyes bű nnek tizennyolc á rnyalata. Fő bű nnek szá mıt́ a mohó sá g, a butasá g, a harag, a kö nnyelmű sé g, a hatá rozatlansá g é s az irigysé g. A japá nok szerint a bejá rat fö lé szalmakö teget kell feszıt́eni, hogy tá vol tartsuk a rossz szellemeket, é s ú jé vkor egy jó t kell nevetni, hogy jó l induljanak
a dolgok. Ha van kedve, szerezze be az esetleges hozzá való kat, é s ké szü ljö n az ü nnepre.

Sikeres pályázat eredménye a 233
köbméter tűzifa a rászorulóknak

A szociá lis tü zelő anyag program 2011 ó ta mű kö dik, é s az ö tezer fő né l kisebb lakossá gszá mú telepü lé seken é lő k
tü zelő anyag felhaszná lá sá hoz já rul hozzá . A Belü gyminiszté rium kö zlemé nye szerint az idé n hazá nkban ö sszesen 2329 kistelepü lé sen juttatnak ingyenes tü zelő anyagot a rá szoruló knak. A kormá ny a 2020. é vi szociá lis tü zelő anyag programhoz ö sszesen 5 milliá rd forintot bocsá t az ö nkormá nyzatok rendelkezé sé re. Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata
sikeresen pá lyá zott erre a programra, ıǵy a rá szoruló bordá nyi csalá dok
ré szé re 233 kö bmé ter tű zifá t tud biztosıt́ani. A telepü lé sü zemelteté sben dolgozó k kö zel ké t hete folyamatosan szá llıt́já k a fá t a ké relmeket benyú jtó k ré szé re, az ö nkormá nyzat ezzel is igyekszik segıt́eni, enyhıt́eni a
nehezebb kö rü lmé nyek kö zö tt é lő emberek helyzeté t.

Pályázati támogatásnak köszönhetően
újul meg a ravatalozó épülete
Az ö nkormá nyzat sikeresen pá lyá zott a Magyar Falu program kereté ben a ravatalozó é pü leté nek felú jıt́á sá ra. A
cé l első sorban a vizesblokk felú jıt́á sa, illetve té liesıt́é se volt, amelyhez
a tá mogatá snak kö szö nhető en, most forrá s é rkezik. A munká latokat a
jö vő é vben tavasszal kezdheti meg a kivitelező . Uj padló é s csempe
burkolat ké szü l. A fé m bejá rati ajtó k helyett korszerű , hő szigetelt ajtó kat é pıt́enek be. Ugyancsak cseré lik az ablakokat é s a belső nyıĺá szá ró kat is. A vizesblokk belső falai ú j festé st kapnak, é s a megmaradó
ablakok festé se is megtö rté nik. Jó hıŕ, hogy ú j szaniterek, fajanszok,
szappanadagoló k, ké ztö rlő adagoló k é s wc papıŕ tartó k is beszerelé sre kerü lnek majd. A belső terekben mozgá sé rzé kelő s lá mpá kat szerelnek fel, é s vizesblokkonké nt beé pıt́enek majd egy 1 kW teljesıt́mé nyű termosztá ttal ellá tott fű tő testet is.
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Jövő tavasszal megkezdődik az iskolaudvar kivitelezése

Folyamatosan zajlanak az egyezteté sek a tervező kkel a
bordá nyi Adá m Jenő Altalá nos Iskola é s Alapfokú Mű vé szeti Iskola iskolaudvar fejleszté sé vel kapcsolatosan. A gyerekek é s a szakemberek vé lemé nyeit becsatorná zva é s igyelembe vé ve, az elmú lt idő szakban
elké szü ltek a geodé ziai felmé ré sek, most pedig a kiviteli tervek vé glegesıt́é se van soron.
A telepü lé s ké pviselő -testü lete kiemelten fontosnak
tartja, hogy egy olyan kreatıv́, gyermekbará t kö rnyezet
jö jjö n lé tre, ahol szıv́esen tö ltik mindennapjaikat tanuló ink. Az elké pzelé sek szerint, má r a vé gleges tervek birtoká ban 2021. tavaszá n az első té nyleges lé pé sek is megvaló sulhatnak, ıǵy a nö vé nyek telepıt́é se, a terven szereplő
utcabú torok má r a helyü kre kerü lhetnek. Az ö nkormá nyzat ezzel pá rhuzamosan dolgozik azon, hogy pá lyá zati
forrá s bevoná sá val a teljeskö rű beruhá zá s is mihamarabb megvaló sulhasson.

Az Óévet verssel búcsúztatja a dalkör
Nagy László: Adjon az Isten A Borostyá n Dalkö r Nagy Lá szló versé vel kıv́á n minden jó t, vıŕusmentes
Adjon az Isten
jö vendő t, vidá msá got, ö rö met, remé nyteljes é veket!
szerencsé t,
szerelmet, forró
kemencé t,
ü res vé ká mba
gaboná t,
á rva kezembe
parolá t,
lá mpá mba lá ngot,
ne kelljen
korá n az á gyra hevernem,
ké rdé sre vá laszt
ő kü ldjö n,
hogy hitem szé jjel
ne dű ljö n,
adjon az Isten
fé nyeket,
temető k helyett
é letet nekem a ké ré s
nagy szé gyen,
adjon ú gyis, ha
Szeretettel hıv́om az é nekelni szerető kedves olvasó kat tagjaink kö zé ,- hogy ha
nem ké rem.
má r lehet,- ré szesei legyü nk a nagy talá lkozá soknak!
Illés Mária

Hét fő tanulhat tovább önkormányzati támogatásból
November 5-é n zá rult le a Bursa Hungarica Onkormá nyzati Osztö ndıj́pá lyá zata. A felső oktatá si szociá lis ö sztö ndıj́rendszer az esé lyteremté s é rdeké ben a há trá nyos helyzetű , szociá lisan rá szoruló iatalok szá má ra is elé rhető vé kıv́á nja tenni a felső oktatá sban való
ré szvé telt. A pá lyá zaton a telepü lé sen á llandó lakó hellyel rendelkező , teljes idejű (nappali tagozatos) felső oktatá si hallgató k, illetve felső oktatá si tanulmá nyokat kezdeni kıv́á nó k (é rettsé giző , vagy má r
é rettsé gizettek) vehettek ré szt. Ennek az ö sztö ndıj́ pá lyá zatnak a kereté n belü l Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata ö sszesen hé t felső oktatá sban tanuló bordá nyi iatalt ré szesıt́ett á tlag 41 ezer forint
é rté kű tá mogatá sban. Tanulmá nyaikhoz sok sikert kıv́á nunk!
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Jókívánságokkal és köszönettel zárja
az évet a Nefelejcs Nyugdíjas Klub

Advent idejé n vagyunk, amikor minden elcsendesü l é s ké szü lü nk az ü nnepekre! Ilyenkor szoká sunk visszaemlé kezni, hogy mi tö rté nt velü nk é s kö rnyezetü nkkel az elmú lt esztendő ben. Megtapasztalhattuk, hogy az é v elejé n
„megjelenő ” koronavıŕus felborıt́otta korá bbi terveinket, mindennapjainkat é s talá n megvá ltoztatott minket is. Remé nykedjü nk,
hogy azé rt nem teljesen! A legfontosabb, hogy most is itt vagyunk
é s azt akarjuk, hogy ez mé g ıǵy is
legyen egy jó ideig! A Nyugdıj́as
klubunk ö sszetartá sa - a heti rendszeressé gű talá lkozó - segıt́ette,
hogy az együ ttlé t ö rö me erő sıt́se
a kö zö ssé get. Ebben a nagyon „vá ltozatos” é vben is sok programban vettü nk ré szt, termé szetesen
egé szsé gü nket szem elő tt tartva!
Apoltuk a kapcsolatot má s klubokkal ú gy, hogy kö zben vigyá ztunk egymá sra! Bıźunk abban, hogy „majdcsak”
vé ge lesz a já rvá nynak é s ú jra szervezhetü nk rendezvé nyeket, talá lkozó kat é s ismé t kö szö nthetjü k bará tainkat.
Remé nykedü nk abban is, hogy a szabadté ri kondiparkot is megismerhetjü k testkö zelbő l.
Kö szö netet szeretné nk mondani azoknak, akik mű kö dé sü nk mindennapjait tá mogatjá k. Nagykö zsé gü nk Onkormá nyzati Testü leté nek é s Taná cs Gá bor polgá rmester ú rnak azé rt, hogy lehető sé get teremtettek a zavartalan
mű kö dé sü nkhö z. Kö szö njü k Bö rcsö k Roland faluhá zvezető ú rnak é s az inté zmé ny valamennyi dolgozó já nak
segıt́sé gé t, akik kellemessé tetté k a klubfoglalkozá sainkat. Kö szö njü k Nagyapá tiné Klá riká nak, é s a Vadgesztenye
Etterem dolgozó inak, illetve Gyuris Tibor é s Masıŕ Já nos egyé ni vá llalkozó k tá mogatá sá t. Tová bbá kü lö n kö szö net já r Zá dori Imre bá csi, nyugalmazott alpolgá rmester ú rnak is.
Az é v vé gi ö sszegzé sem zá ró gondolata, hogy mindenki vigyá zzon az egé szsé gé re, tartson be minden megelő ző
ó vinté zkedé st annak é rdeké ben, hogy mihamarabb ú jra együ tt lehessü nk. Kıv́á nok mindenkinek Kellemes
Kará csonyi Unnepeket é s Boldogabb Uj Evet 2021-re.
Szalai Antal, a Nefelejcs Nyugdíjas Klub vezetője

Ünnepi köszöntő az ISZEK dolgozóitól
„Mi egymás számára Isten ajándékai vagyunk. Örüljünk ennek, hisz egymásnak társai lehetünk, egy korban élünk, számíthatunk egymásra, kezed a kezemben s bebarangoljuk a Végtelent, felfedezzük a teremtett világ szépségét, értékeit, örömeit, de egyetlen pillanatra sem szabad megfeledkezzünk arról,
hogy engem is, téged is, csak a Jóisten jelenléte, szeretete tud létünk legmélyebb pontjáig betölteni,
boldoggá tenni.” /Bö jte Csaba/
Ezekkel a gondolatokkal kıv́á nok Aldott Kará csonyt
minden gondozottunknak, minden bordá nyi lakosnak magam é s kollé gá im nevé ben.
Farkasné Lippai Ágota, intézményvezető

A Falugazdász
személyes ügyfélfogadása 2020. december 21. (hétfő) napjától –
2021. január 04. (hétfő) napjáig szünetel. Kellemes Ünnepeket és Sikerekben
Gazdag Új Esztendőt Kíván Önöknek Tóth András falugazdász!
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A Mikulás üzenete

Ebben az é vben sem maradt ajá ndé k né lkü l egyetlen gyermek sem Apraja-falvá n, hiszen Mikulá s bá csi é s a szorgos
Manó k a kialakult helyzethez alkalmazkodva igazá n kü lö nö s mó don lá togattak el ó vodá nkba. A Manó k az esti ó rá kban az ablakon bemá szva csempé szté k be a gyermekeknek
szá nt ajá ndé kokat inté zmé nyü nkbe. A Lehel csalá d ö tletei
alapjá n egy videó formá já ban mindezt megö rö kıt́etté k szá munkra. Nagyon há lá sak vagyunk ezé rt, hiszen a kis ilmet
hé tfő n minden csoportban lejá tszottuk é s elkü ldtü k azoknak a csalá doknak is, akik jelenleg otthon vannak. Lehel Zoltá n a szoká sokat á polva Mikulá ské nt jelentkezik be a felvé telen, melynek felvé telé t Lehel Má té nak kö szö nhetjü k. Ebben megszó lıt́ja a bordá nyi gyermekeket é s felhıv́ja igyelmü ket arra is, hogy a kialakult helyzetben nagyon vigyá z-

nunk kell mindannyiunknak az idő sekre, ezé rt nem
tud ő sem szemé lyesen eljö nni hozzá nk. Batki Istvá n (Pisti manó ), Kiss Lá szló (Laci manó ) é s Sá rkö zi Gá bor (Gabi manó ) lá togatá sá t é s munká já t is
nagyon kö szö njü k, hiszen sok-sok mosolyt csaltak
a gyermekek arcá ra já té kossá gukkal, vidá msá gukkal. A Mikulá s ü zenete mindenki szá má ra elé rhető
Gyuris Já nosnak kö szö nhető en, aki segıt́ette a videó
elké szü lé sé t é s megjelenıt́ette Bordá ny, a Homokhá tsá g szıv́e Facebook oldalá n, illetve telepü lé sü nk
Youtube csatorná já n. Kö szö njü k szé pen, hogy
fá radozá sukkal ilyen emlé kezetessé tetté k ezt az
ü nnepet! Jó ilmezé st é s szeretetben gazdag, á ldott,
bé ké s kará csonyt é s kellemes ü nnepeket kıv́á nok az
Apraja-falva Ovoda é s Bö lcső de dolgozó i nevé ben!
Lázárné Borbola Márta, óvodavezető

Keve-óra a harmadik osztályban

A gyerekek legnagyobb ö rö mé re ismé t Keve-ó rá t tartottunk december 3-á n, csü tö rtö kö n. Ezek az ó rá k a biztonsá gos kö zlekedé s tanıt́á sá t szolgá ljá k, ahogy a neve is mutatja: kö zlekedjü nk együ tt, vigyá zzunk egymá sra. Az ó ra
elejé n elő bb a korá bbi ismereteinket elevenıt́ettü k fel: mi
az ú t, mi az ú ttest, ki a gyalogos. Ezt kö vető en kiosztottam
a jelző tá blá kat é s mindenki elmondhatta, mit jelent, mikor lá tjuk, mire kell igyelni é s mit kell tenni, ha azt lá tjuk.
Majd az á tkelé s szabá lyait mondtá k el nagyon pontosan:
nem á llunk az ú ttest szé lé re, nem á llunk semmi akadá ly
mö gé , hatá rozottan, gyorsan, a legrö videbb ú ton kelü nk
á t. Hangsú lyoztuk azt is, hogyan kelü nk á t az ú ton: balra,
jobbra, balra né zü nk, majd kö zé pen ismé t jobbra tekintü nk.
Megbeszé ltü k a lá tható sá g fontossá gá t é s ennek eszkö zeit, a legfontosabb teendő ket. Fontos ré szé t ké pezte a foglalkozá snak a biztonsá gos keré kpá ros kö zlekedé s té makö re, valamint a keré kpá r kö telező felszerelé seinek felsorolá sa, megmutatá sa. Behoztunk a tanterembe egy keré kpá rt azok kö zü l, melyet a Tankerü leti Kö zpont biztosıt́ott
szá munkra. Megné ztü nk egy rö vid ilmet a keré kpá r kialakulá sá ró l, majd pá r ké pet a keré kpá r szerkezeti fejlő dé sé rő l.
Gazdá ra talá ltak Tari Attila keré kpá rü zleté bő l a biztonsá gos keré kpá ros kö zlekedé st szolgá ló ajá ndé kok is. A villá mké rdé sekre, valamint a tesztre helyesen vá laszoló k
kü llő prizmá t, csengő t, első -há tsó lá mpaszettet, fé nyviszszaverő t é s fejvé dő t kaptak. Kö szö net a felajá nlott ajá ndé koké rt: a gyerekek nagyon ö rü ltek neki.
Tapasztalatunk az, hogy a gyerekek vá rjá k é s szeretik a
Keve-ó rá kat, ahol igyelnek, együ ttmű kö dnek. A foglalkozá sok megtartá sa sorá n tö rekszü nk az é lmé nyszerű sé gre, gyakorlatiassá gra, mely segıt́i a gyerekeket abban, hogy
fontos, kö nnyen felidé zhető ismereteket sajá tıt́sanak el.
Sólyáné Sárközi Ágnes, Juhász Gabriella

Tisztelt Szülők! A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. A téli szünet utáni első tanítási nap 2021.
január 4. “A” héttel kezdünk. A művészeti iskolában a térítési díj / tandíj átutalással is rendezhető. Amennyiben a
második félévben ezt a izetési módot választják, kérjük elektronikus levélben az iskola@bordany.hu e-mail címen
december hónapban jelezni szíveskedjenek. Aki első félévben már így izetett, annak a következő számlája is átutalásos lesz. A korábbi készpénzes izetést alapértelmezésben felváltja a csekkes izetés. A művészeti iskola növendékei
ismét karácsonyi műsorral készülnek, amelyet idén online formában tudnak megtekinteni az iskola közösségi oldalán és honlapján.
Ocskó Zoltán, igazgató
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Egyházközségünk programjai az Ünnepek idején
A Kará csonyt megelő ző hetekben szeretné nk elcsendesedni, egy kicsit jobban oda igyelni a lelkü nkre, s a Jó isten
szavá ra. Igy ké szü lü nk az egyik legszebb ü nnepü nkre, Urunk szü leté sé re, Kará csonyra.
Ó, jöjj, ó, jöjj
1. O, jö jj, ó , jö jj, Udvö zıt́ő ,
beteljesü lt má r az idő !
Tö rd á t az é g zá rt ajtajá t,
vá r a vilá g só vá rgva rá d!
2. Megnyıĺt az é g harmatozva,
Megvá ltó nkat hogy lehozza;
é g felhő i, nyıĺjatok szé t,
hozva Já kob fejedelmé t!
3. Fö ld, virulj ki, vö lgyö n-halmon
viruló zö ld hadd fakadjon;
nyıĺj ki, fö ldnek szé p virá ga,
Dá vid há zá nak kirá lya!
4. O, fé nyes Nap, ó , szé p csillag,
té ged vá gyunk mi lá tni csak.
Kelj fel, Napunk, fé nyessé ged
ű zze el a sö té tsé get!
Kárpát-medencei
népénekgyűjtemény
Az adventi idő szak há tralé vő idejé ben a jelenlegi helyzetben is segıt́eni szeretné nk, hogy való ban felké szü ljü nk
Jé zus megtestesü lé sé nek ü nnepé re. Szeretettel hıv́unk é s vá runk mindenkit!
Advent IV. vasárnapja - december 20. (vasárnap) 9.30 - szentmise
Szállást keres a Szent Család ima kilenced: december 15-23.
Az idei Adventben is elindult plé bá niá nkon ez a né pi á jtatossá g, a kará csonyi ü nnep elő tt kilenc napon á t ismé tlő dő szá llá skeresé s a szá llá st kereső Szent Csalá d tiszteleté re. Vá rakozá sunkat, elcsö ndesedé sü nket, kö zö ssé gbe
tartozá sunk é rzé sé t segıt́i, ha idő t szakıt́unk erre az imá dkozá sra, elmé lkedé sre.
A Szá llá st keres a Szent Csalá d kilencedet december 15-tő l mindennap 16 ó rá tó l kö zö sen imá dkozzá k a ré sztvevő k a templomban/sekrestyé ben valamint online formá ban. Az imakilenced zá ró á jtatossá ga december 23-á n,
szerdá n lesz 16 ó rakor a templomban, majd 17 ó rá tó l szentmise a Szent Csalá d imakilencedet vé gző ké rt. Vá rjuk
mindazokat, akik szeretné nek valamilyen formá ban kapcsoló dni ehhez a szé p kará csonyvá ró hagyomá nyhoz.

A Karácsonyi idő szertartásai templomunkban
Szenteste - December 24. csütörtök - 16.30 – „Éjféli” szentmise
Urunk születése (parancsolt ünnep) - December 25. (péntek ) 9.30 Unnepi szentmise
Az ünnepi nagymise, régi nevén "aranyas mise" az éjfél titok-teljes liturgiája után magasztos dísszel és hangos vigadozással ünnepli az isteni Fény teljes ragyogását. A Gyermekben most már az Üdvözítőt szemléljük, aki beteljesítette a nemzetek ősi vágyát, s megkezdi történelmi küldetését.
Szent István első vértanú ünnepe - December 26. (szombat) 17.00 - Unnepi szentmise
Szent István már az újszülött Egyházban a keresztény megbocsátás példája, a vértanú lelkület nevelője, a hittérítőknek és a papságra készülőknek pártfogója.
Szent Család vasárnapja - December 27. (vasárnap) 9.30
Szűz Mária az édesanyák, Szent József a családapák, Jézus pedig a gyermekek példaképe. E napon az Egyház szeretettel szemléli a Szent Család tagjait, s a családokat oltalmukba ajánlja. A szentmise keretében kerül sor a jelenlévő
családok megáldására.
Év végi hálaadás - December 31. (csütörtök) 15.00 óra
Mivel ez a nap a polgári év utolsó napja, a Te Deum eléneklésével hálát adunk az elmúlt esztendő minden ajándékáért.
Szűz Mária Isten-anyasága (parancsolt ü nnep) - Január 1. (péntek) 9.30 – Unnepi szentmise
E napon felidézzük a karácsonyi ünnep fényét és örömét, egyben tisztelettel emlékezünk meg az istenszülő Máriáról.
E nappal ér véget karácsony nyolcada.
Vízkereszt – Urunk megjelenése (parancsolt ü nnep) - Január 6. (szerda) 17 óra Unnepi szentmise
A Napkeleti bölcsek a gyermekben elismerik a várva várt királyt. Ajándékaikkal (arany, tömjén, mirha) kinyilvánítják az ő fönségét. Bennük az egész földkerekség járul a Kisded elé.
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Kedves bordányi
mozgáskorlátozott csoporttársaink!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
Boldog Új Évet, jó egészséget kívánunk.
Árva Zoltánné
csoporttitkár
és a
Vezetőség

Fenyőfagyűjtés
év eleji rendjéről
Az FBH-NP Nonpro it KFT ezú ton kıv́á nja tá jé koztatni a Tisztelt Lakossá got, hogy 2021. januá r hó napban 2 alkalmas dıj́mentes fenyő fabegyű jté st szervez.

A fenyő fá kat az ingatlan elő tti kö zterü letre szıv́eskedjenek kihelyezni a gyű jté si napon reggel 7 ó rá ig é s az
elszá llıt́á s idő pontjá ig az ingatlan elő tt kint hagyni,
oly mó don, hogy azt a begyű jté st vé gző gé pjá rmű
meg tudja kö zelıt́eni é s ké zi erő vel mozgatható legyen. Fenyő fabegyű jté s Bordá nyban 2021. januá r 5é n é s 2021. januá r 19-é n tö rté nik.

Véradás a Faluházban

2021. januá r 8-á n, pé nteken 13:00-17:00 ó ra kö zö tt
vé radá st szervez a Magyar Vö rö skereszt Terü leti Szervezete a Faluhá z szın
́ há ztermé ben. Adj vé rt é s segıt́s
Te is! A vé radá son ré sztvevő k ajá ndé kokat kapnak.
Ké rjü k a vé radó kat, hogy a szemé lyi igazolvá nyukat,
lakcım
́ ká rtyá jukat é s TAJ ká rtyá jukat hozzá k magukkal. Adomá nyozzon egé szsé get - aki vé rt ad é letet ad!

Decemberi demográfia
Házasságkötés:
Nem azért szeretlek,
aki te vagy, hanem azért,
aki én vagyok melletted.
/Erich Fried/
Csiszá r Pé ter é s Berta Andrea

Halálozás:
Kozma Istvá n Já nos (1959.);
Meleg Gyö rgy Mihá lyné (1950.)
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Faluház szolgáltatási az ünnepek előtt
Kedves Lá togató ink! A Faluhá z é s Kö nyvtá r szolgá ltatá sait (kö nyv, ké pregé ny, magazin, DVD é s
CD kö lcsö nö zé s; naptá r vá sá rlá s; fé nymá solá snyomtatá s) az alá bbi idő pontokban tudjá k igé nybe venni az ü nnepek elő tt: december 18-á n pé nteken 8-18 ó rá ig, 21-é n hé tfő n é s 22-é n kedden
8-16 ó rá ig, valamint 23-á n szerdá n 8-18 ó rá ig.
2020. december 24. é s 2021. januá r 3. kö zö tt
Faluhá z é s Kö nyvtá r veszé lyhelyzet alatt nyú jtott
szolgá ltatá sai szü netelnek.

Ezúton kívánnak meghitt készülődést, békés,
szeretetteljes ünnepeket és élményekben,
eredményekben, kapcsolatokban bővelkedő
új esztendőt mindenkinek az intézmény dolgozói!

“Gyerek mellett
tanulok” Ösztöndíj
A Magyar Allamkincstá r vissza nem té rıt́endő tá mogatá st nyú jt ö sztö ndıj́ formá já ban. Az ö sztö ndıj́ cé lja a kisgyermeket nevelő szü lő k munkaerő piaci visszaté ré sé nek tá mogatá sa, a nő k foglalkoztatá sá nak elő segıt́é se. A projekt
kereté ben a Kincstá r azon szü lő k szá má ra nyú jt tá mogatá st, akik 18. é leté vü ket betö ltö tté k é s a gyermek nevelé se mellett, á ltalá nos iskola 5-8. osztá lyainak elvé gzé sé re irá nyuló felké szıt́ő ké pzé sen, kö zé pfokú oktatá si inté zmé nyben folyó , é rettsé gire felké szıt́ő ké pzé sen vagy iskolarendszerű oktatá sban, felnő ttké pzé s kereté ben megvaló suló , az Orszá gos Ké pzé si Jegyzé kben szabá lyozott szakké pzé sen kıv́á nnak ré szt venni. A tá mogatá s mé rté ke
magas intenzitá sú ké pzé s eseté ben a ké pzé s idő tartama alatt, de legfeljebb 12 hó napig, legfeljebb havi 100 000
forint, mıǵ az alacsony intenzitá sú ké pzé s eseté ben havi 40 000 forint, de legfeljebb 200 000 forint lehet. Felhıv́juk a igyelmet arra, hogy a tá mogatá si ké relem benyú jtá sakor a má r megkezdett ké pzé sre vonatkozó an, a ké pzé snek a tá mogatá si ké relem benyú jtá sá t megelő ző 3. hó napon belü l kell megkezdettnek lennie. Tová bbi ré szletek a
bordany.com-on.
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Leköszönt a regnáló i júsági képviselő-testület
A Bordá nyi Gyermek- é s I jú sá gi OnkorFotó:
Maróti 2020.
Dávid
má
nyzat
december 9-é n este 6
ó rá tó l tartotta soron kö vetkező ü lé sé t a
Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pontban.
A iatalok há rom napirendi pont tá rgyalá sá ra kaptak meghıv́ó t Lajkó Bá lint
i jú sá gi polgá rmestertő l. Első ké nt az ú j
gyermek- é s i jú sá gi ö nkormá nyzati vá lasztá sok kiıŕá sá ró l, a vá lasztá s lebonyolıt́á sá nak ü temtervé rő l dö ntö ttek. A má sodik napirendi pontban az i jú sá gi ö nkormá nyzat né gyé ves ciklusa alatti gazdá lkodá sá nak á ttekinté sé re kerü lt sor,
mıǵ a harmadik napirendi pontban egyebek tá rgyalá sá t tervezté k.
Az i jú sá gi polgá rmester tá jé koztatta a
ké pviselő ket, hogy a jelenlegi ké pviselő testü let mandá tuma lejá rt, hiszen kitö ltö tté k a né gy é ves megbıźatá sukat. A
szoká soknak megfelelő en az ú j vá lasztá sokat 2020. december kö zepé n meg
kellett volna tartani, azonban mivel a
vıŕushelyzet miatt eddig nem tudtak hatá rozatké pesen taná cskozni, a december 18-ra tervezett vá lasztá sok elhalasztá sra kerü ltek. A ké pviselő -testü let igyelembe vé ve vá lasztá si alapokmá nyuk
elő ıŕá sait, valamint a szoká sjogot ú gy
dö ntö tt, hogy a vá lasztá st 2021. januá r
29-é n (pé nteken) tartjá k meg. Ehhez
igazodva elfogadtá k az ú j ü temtervet is.
A má sodik napirendi pontban a korá bbi é vek pé nzü gyeit tekintetté k á t. Az ifjú sá gi ö nkormá nyzat kö ltsé gtakaré kosan, jó l gazdá lkodva mű kö dö tt. Az ú j
ké pviselő -testü letnek a megá llapıt́ott
pé nzmaradvá ny alapjá n kö zel ké t é s fé l

millió forintot adnak á t, a pé nz a iatalok é rdeké ben tö rté nő hasznosı-́
tá sá ró l má r a januá r vé gé n megvá lasztott iatalok dö nthetnek majd.
A harmadik napirendi pontban Taná cs Gá bor Bordá ny Nagykö zsé g

Onkormá nyzatá nak polgá rmestere ké rt szó t. Megkö szö nte a ké pviselő -testü let munká já t. Elmondta, hogy bıźik abban, hogy az i jú sá gi ö nkormá nyzatban dolgozó iatalok az elmú lt né gy é v alatt a programokon, rendezvé nyeken keresztü l, illetve a ké pviselő -testü leti munka sorá n rengeteg é lmé nnyel, tapasztalattal gazdagodtak, amelyet hasznosı-́
tani tudnak é letü k sorá n. A ké pviselő k szá má ra emlé kü l, é s munká juk
elismeré seké nt egy-egy ajá ndé kot ad á t.
Lajkó Bá lint i jú sá gi polgá rmester a ké pviselő k nevé ben is megkö szö nte a telepü lé si ö nkormá nyzat, illetve a polgá rmester segıt́sé gé t, é s polgá rmesteri pozıćió já nak utolsó momentumaké nt a ké pviselő -testü leti
ü lé st bezá rta. Az ú j ké pviselő -testü let a vá lasztá sokat kö vető en jö vő
februá rban ü lé sezhet majd elő szö r, amikor é pıt́ve az ú j polgá rmester
é s a ké pviselő k terveire megalkotjá k programjukat.

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Választások ütemterve
Január 4. (hétfő) A választási névjegyzék közzététele.
Január 8-ig (péntek) A ﬁatal választópolgárok értesítése a
választásokról, a névjegyzékbe való felvételről, illetve a szavazás
menetéről.
Január 9. (szombat) Ajánlások gyűjtésének megkezdése.
Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím:
naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN 2062-4255
Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon:
30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu Kéziratokat
nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés
jogát! A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
További hírek, részletes információk, tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv,
nyomdai előkészítés: Gyuris János Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A
Bordányi Napló belterületen közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar
Posta segítségével jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity. Lapzárta: 2021. január 19. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2021. január 29. (péntek).

Január 19. (kedd) Ajánlások gyűjtésének
határideje.
Január 22. (péntek) A választás kitűzése,
a kampány kezdete.
Január 29. (péntek) A választás napja.
Szavazni 9-19 óra között lehet.

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Csütörtök

Hétfő

Kedd

7°C
1°C

7°C
2°C

8°C
2°C

Elvétve zápor

Elvétve zápor

Elvétve zápor

Péntek

Szombat

Vasárnap

8°C
2°C

7°C
1°C

6°C
0°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Szerda

5°C
-1°C
Havas eső

Bordányi Napló | 11

Mindenkinek
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