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Plusz	támogatás	a	rászoruló	családoknak
Karácsonyi	meglepetés

Bordány Nagyközség Önkormányzatának lapja  Megjelenik 1991 óta  Ingyenes, havonta megjelenő kiadvány| |

A képviselő-testület decemberi döntésének köszönhetően Bordányban az idén is plusz 
egy havi támogatással segítik a szociálisan hátrányos helyzetű családokat. Korábban 
karácsony előtt alapvető élelmiszereket csomagoltak össze az önkormányzat munkatár-
sai a rászorulóknak. Az idei évben egyrészt a vírushelyzetre való tekintettel, másrészt a 
tavalyi jó tapasztalatokra alapozva határoztak így.	 															Bővebben	a		3.	oldalon!

“Tűzesővel” indult az advent

Bővebben	a	10-12.	oldalakon!

BordányKártyával ingyenes!
Asztali naptár ár: 300 Ft

Fali akasztóval: 350 Ft

Még	kapható	településünk
	2022-es asztali	naptára

A	november	28-ai	vasárnap
szinte	egész	napos	esőzés
mellett	késő	délután
tűzzsonglőrök	varázsolták	el
a	Jótékonysági	Vásárba
kilátogatókat.
Bővebben	a	3.	oldalon!

Megvásárolható és átvehető 2022.
január 4-től a Faluház nyitvatartási idejében!

Koccintsunk együtt az új évre!

január 7-én
17 órától a Faluházban

Ú jévi Koncert

ingyenes

Részletek	a	8.	oldalon!

B O R D Á N Y  A P P L I K Á C I Ó
a  t e l e p ü l é s  m o b i l o s  f e l ü l e t e

Már	több,	mint	háromszázan	töltötték	
le	településünk	új	mobil	applikációját,	
amelyet	Bordány	Nagyközség	
Önkormányzata	karácsonyi	
ajándékként	tett	elérhetővé	a	
település	lakosai	számára.
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Lezajlott	az	év	utolsó	képviselő-testületi
ülése
Bordány Nagyközség O� nkormány-
zatának Képviselő-testülete az idei 
év utolsó testületi ülését december 
16-án csütörtökön tartotta meg. A 
Faluház dıśztermében délután öt 
órakor kezdődő ülésen minden kép-
viselő jelen volt, a testület tagjai ki-
lenc napirendi pontot tárgyaltak.
Elsőként a polgármester beszámo-
lóját fogadták el, Tanács Gábor a két 
képviselő-testületi ülés közötti fon-
tosabb eseményekről, polgármeste-
ri döntésekről tartott beszámolót, 
majd tájékoztatta a tagokat a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtá-
sáról, az önkormányzat bizottsága-
inak döntéseiről.
A második és harmadik napirendi 
pontban helyi rendeleteket módo-
sıt́ottak. A jegyző előterjesztése 
alapján támogatták a szociális alap-
ellátások helyi szabályozásáról szó-
ló 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosıt́ását. A rendelet el-
ső három paragrafusában kisebb ér-
telmezési, technikai módosıt́ásra ke-
rült sor. Ugyancsak a jegyző terjesz-
tette elő a Gyermekvédelem helyi 
szabályairól szóló 9/2021. (VI.30.) 
önkormányzati rendelet módosıt́á-

sát. A módosıt́ásra a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang meg-
teremtése érdekében került sor.
A negyedik napirendi pontban rendkıv́üli települési támogatás juttatásá-
ról döntött a képviselő-testület. A határozat értelmében a települési lak-
hatási támogatásra jogosultak részére a 2021. december havi támogatás 
összegével megegyező, plusz egy havi támogatást, mıǵ a november havi 
pénzbeli támogatásban részesülő rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult gyermekek részére további 6000 Ft/fő támogatást bizto-
sıt́anak. Szociális rászorultság alapján további rendkıv́üli települési támo-
gatást biztosıt́anak a jogosultaknak 5000 Ft/fő összegben.
Az ötödik napirendi pontban az Apraja-falva O� voda és Bölcsőde alapıt́ó 
okiratának módosıt́ását fogadta el a képviselő-testület, mıǵ a hatodik na-
pirendi pontban a Bordány Község Fejlődéséért Közalapıt́vány beszámo-
lóját hallgatták meg, majd fogadták el képviselőink.
A következő, immár hetedik napirendi pontban a jövő évre vonatkozó bel-
ső ellenőrzési terv elfogadására került sor.
A nyolcadik napirendi pontban a képviselő-testület 2022. évi ülés-, mun-
ka és rendezvényterve került elfogadásra. Ezek szerint jövőre a képvise-
lők leghamarabb február 10-én ülnek majd először össze, és 2022-ben a 
tervek szerint összesen kilenc alkalommal tartanak testületi ülést. A Falu-
napok a tervek szerint június 5-6-án, a Kecskeverseny és Helyi Iz� ek Feszti-
válja szeptember 10-én kerül majd megrendezésre. A falugyűlést szep-
tember 16-ára tervezik.
Az egyebek napirendi pontban többek között döntés született a Bordány 
Zsombó kerékpárút konzorciumban való megépıt́éséről, a Dózsa téri asz-
faltos focipálya átalakıt́ásáról. A képviselők támogatták a településképi 
rendelet módosıt́ásának megindıt́ását, valamint a jövő évi közfoglalkoz-
tatási tervet is. Továbbá véleményezték az Erzsébet I�júsági Alap támoga-
tásával elkészült i�júságkutatási jelentést is, amely a korábbi i�júságkuta-
tás eredményeit dolgozza fel.
Tanács Gábor polgármester az ülés végén minden bizottsági tagnak és 
képviselőnek megköszönte az egész éves munkát. Mindenkinek jó egész-
séget, kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kıv́ánt.

Tanács Gábor polgármester

„Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint minden 
intézményünk dolgozója nevében kívánok Önöknek nagyon boldog karácsonyi 
ünnepeket, és sikerekben gazdag boldog új évet! Bízom abban, hogy 2022-ben mind a 
családokban, mind településünkön egy az ideinél is eredményesebb, gazdagabb, 
egészségesebb évet tudunk megélni!” 
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Idén	is	egy	havi	plusz	támogatás
kerül	a	karácsonyfa	alá
A képviselő-testület decemberi döntésének köszönhetően Bordányban az idén is plusz egy havi támogatással se-
gıt́ik a szociálisan hátrányos helyzetű családokat. Minden évben karácsony előtt általában alapvető élelmiszere-
ket csomagoltak össze az önkormányzat munkatársai 
a rászorulóknak, az idei évben egyrészt a vıŕushely-
zetre való tekintettel, másrészt a tavalyi jó tapasztala-
tokra tekintettel nem érkezik önkormányzati csomag 
a családokhoz. A csomagok helyett az idén is minden 
család, aki az elmúlt évben valamilyen szociális támo-
gatásban részesül, egy havi plusz juttatást kap. 
Tanács Gábor polgármester elmondta: Bordányban vár-
hatóan összesen közel százötven család kap ilyen mó-
don segıt́séget még a karácsonyi ünnepek előtt. 
A lakhatási-, vagy gyermekvédelmi támogatásban ré-
szesülők automatikusan megkapják ezt a támogatást, 
az egyéb juttatásokban részesülők pedig rászorultsági 
alapon, az élethelyzetüktől függően kapnak élelmiszer 
vagy gyógyszer vásárlási utalványt az elkövetkező napokban. További jó hıŕ, hogy az állami támogatásnak köszön-
hetően és a településüzemeltetésben dolgozóknak hála a térıt́ésmentes tűzifa nagy részének kiszállıt́ására is sor 
kerül még Szenteste előtt.

“Tűzesővel”	indult	az	idei	advent
Viccesen azt mondhatjuk, hogy “tűzesővel” indult az idei Advent Bordányban, hiszen a november 28. vasárnapi 
szinte egész napos esőzés mellett késő délután tűzzsonglőrök varázsolták el a Jótékonysági Vásárba kilátogató-
kat. Miközben esett az eső, a szıńpadon a Kalungu U� tőegyüttes produkciójával megkezdődött az ünnepre való 
hangolódás, az együttes műsorát a szıńpad előtt a Fire Fantasy tűzzsonglőrök látványos bemutatója szıńesıt́ette. 
Az első hétvégén szıńpadra lépett a Borostyán Dalkör is, akik karácsonyi dalcsokorral örvendeztették meg az 
esőnek is ellenálló közönséget.
A kellemetlen időjárást talán a forralt bor és a tea enyhıt́ették kicsit, de a civil szervezetek, iskolai osztályok kipa-
kolása is elvonta egy kicsit a �igyelmet, és a kıńált �inomságok, érdekességek boldogságot csempésztek ebbe a ko-
mor napba.
A második vasárnap is esővel indult, de szerencsére a délután 4 órás kezdésre elvonultak a felhők. Ekkor elsőként 

a Haraszti A� dám Projekt koncertjét hall-
gathatták meg a térre kilátogatók. O� ket az 
Apraja-Falva O� voda és Bölcsőde gyerme-
keinek előadása követte, de ezen az estén 
a Mikulás és a krampuszai is ellátogattak 
nagyközségünkbe.
A harmadik hétvégén sem volt kegyes az 
időjárás. A szitáló esőben a Szeged Trio 
Classic tagjai Varga Laura fuvolaművész, 
Vizsolyi Lıv́ia fagottművész és Klebniczki 
György zongoraművész álltak ki a bordá-
nyi közönség elé.
A negyedik hétvégén, azaz december 19-
én a Vıǵh Project együttes műsorát lát-
hatták és hallhatták a Park térre látoga-
tók. A négytagú jazz együttes már fellé-

pett a Tökfesztiválon az óvoda udvarán, ez alkalommal pedig a Faluház parkját töltötték meg karácsonyi slágerek-
kel. A szıńpadi programot az A� dám Jenő A� ltalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4. osztályosainak ünnepi 
műsora zárta.
Az adventi hétvégékről készült fotók a település Bordány - a "Bordány - a Homokhátság szıv́e" elnevezésű facebook 
közösségi oldalán megtalálhatóak!
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Advent első vasárnapján meg-
kezdődött a legszebb ünnep, a 
karácsonyvárás időszaka. A Fa-
luház szabadtéri szıńpadán fel-
állıt́ott fenyők előtt varázslatos 
dobszóval kıśért tűzzsonglőrök 
műsora után, a Borostyán Dal-
kör tagjai köszöntötték dalaik-
kal az ünnepet és a jelenlévő-
ket. Az időjárás nem kedvezett 
a szabadtéri programoknak, a 
jótékonysági vásárnak, de ıǵy is 
örömmel énekeltük az ünnep-
hez kapcsolódó dalokat, ami az 
elmúlt évben nem történhetett 
meg a mindannyiunk számára 
jól ismert okok miatt. A világ-
járvány ebben az évben nyolc 
szereplést engedélyezett, 2020-
ban hármat, mıǵ 2019-ben még 
huszonkét alkalommal énekel-
hettünk. Reméljük lassan ren-
deződik az életünk, gyakorol-
hatunk a csütörtöki próbákon, 
találkozhatunk azokkal az 
együttesekkel is, akikkel az el-

Felcsendültek	a	népdalkör	dalai	az	adventi
vásáron
„Adventi	hírnök	friss	fenyőág
Lobog	az	első	gyertyaláng!
Karácsonyt	várva	lázban	a	Föld,
Isteni	gyermeket	köszönt.
Ujjong	a	szívünk,	dalra	gyúl,
Nincs	már	messze	az	Úr!”

Birtokba	vették	az	új	játszóteret	a	gyerekek
December elején vehették birtokba a gyerekek az új Alkotmány téri játszóteret. Mint arról korábban tudósıt́ot-

tunk, a bordányi képviselő-testület júliusi ülésén döntött 
egy játszótér kialakıt́ását célzó javaslatról. Az Alkotmány 
téren korábban meglévő, és az EU szabványnak nem meg-
felelő játszótér még 2020-ban került lebontásra. Ennek 
helyére egy új játszóteret álmodtak meg a környéken élők. 
Ezt az elképzelést erősıt́ették meg a képviselők, és indul-
hatott meg az önkormányzat saját forrásából megvalósu-
ló beruházás.
A régi vıźtorony téren egy kalózhajót formázó játszótorony 
és egy láncos dupla hinta került elhelyezésre. A hinta nor-
mál és bébi ülőkével is el van látva. A négyoldalú torony-
hoz csúszda, kötélhıd́, ferde mászóháló, és ferde mászóka 
kötéllel és lépcsőkkel is tartozik, ráadásul a gyerekeket még 

egy rajztábla is várja a nekik szánt épületen. Fotóriportunk a játszótérről megtekinthető településünk közösségi 
oldalán!

múlt két évben nem sikerült.
A 2022-es év nevezetes lesz számunkra, mert szeptember 4-én töltjük be meg-
alakulásunk 20. évfordulóját. Reméljük, hogy ezt a körülmények és valameny-
nyiünk egészségi állapota is lehetővé teszi!
Köszönöm az együttműködést a település vezetőinek, a támogatóknak, a segı-́
tőknek, és a dalkör tagjainak! Adventi műsorunkat a következő dalostársakkal 
énekeltük: Lajkó Gizella, Haskáné Anna, Veszelkáné Rózsika, Pintérné Marika, 
Ferrovicsné Marika, Juhász Sándor (U� llés), Király Antal, Gallainé E�va, Szűcs Er-
zsébet, Szűcs Ilona, Kósa Józsefné, Kissné Szekeres Etelka, Tanács Istvánné (U� l-
lés), Kékesné Pataki Gabriella és jómagam.
Az év során szerepeltek még: Dudás Antalné, Paplógó Ferencné, Juhász Dezső, 
Vass Nándor, Dudás Istvánné (U� llés), Tari E�va (U� llés), Vajas Ferenc (U� llés).
Sok szeretettel kıv́ánok mindnyájunknak sok örömet, békességet, egészséget, 
áldott ünnepeket!

Illés	Mária	dalkör	alapító	vezető
„Boldog	lehetsz,	csak	jó	ember	legyél,	vígan,	mértékkel	élj,	szeress	és	jót	tegyél!”	

-	Csokonai	Vitéz	Mihály
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Névnapozással	egybekötött	évzáró
esemény	az	idősek	klubjában
Adventi időszak kellős közepén vagyunk, 
készülünk a karácsonyra és igyekszünk 
a klub számvetését is elvégezni a 2021-
es évről. Nagyon sok esetben -egész év-
ben- a járványhelyzetet kellett �igyelem-
be venni, hogy mit csinálhattunk. Sok 
mindent sikerült elvégezni saját és a kö-
zösségünk örömére. A legfontosabb, 
hogy minden tagunk jól van, a vıŕussal 
szemben próbálunk védekezni mindig! 
Keressük egymást és a klubfoglalkozá-
sok sokszor pótolják a megszokott ven-
dégjárást.
Az évzárón örömmel osztottunk ajándék-
csomagokat és vitaminokban gazdag 
gyümölcs csomagot egymásnak. Nagyon 
�inom disznótoros volt az ebédünk, me-
lyet �inom süteményekkel, üdıt́őkkel 
együtt fogyasztottunk el. Nagyon szép 
és jó hangulatúra sikeredett ez a nap.
Köszönjük a támogatóinknak az eddigi 
segıt́séget, amivel a működésünket tá-
mogatják.
Köszönjük az O� nkormányzat Képviselő-
testületének és Tanács Gábor polgármes-
ter támogatását. A Faluház részéről Bör-
csök Roland intézményvezető és dolgo-
zóinak a mindennapi támogatását. Kö-
szönjük Nagyapátiné Klárika támogatá-
sát a Vadgesztenye E� tteremből, Zádori 

Imre bácsi, Gyuris Tibor egyé-ni vállalkozó, Gyuris Erika kozmetikus, 
egyéni vállalkozó, Ması́r János egyéni vállalkozó támogatását. 
O� römmel köszönjük meg Supicz Jó-zsef orgoványi vállalkozó 

támogatását is, amely a két klub többéves eredményes munkájának 
az eredménye. Köszönjük Gyuris Géza cukrász támogatását is U� llés-
ről.
Szeretném megköszönni tagjaink valamennyi segıt́ségét, mert ez is 
fontos a közös munkában. Nem egyformán, de sokan segıt́enek anya-
gilag vagy mással a működésünk jobbá tételéhez. Nagy családként, 
nagy csapatként dolgozunk, ıǵy mindenkinek köszönöm a segıt́ségét!
Mindenkinek nagyon jó egészséget kıv́ánok és a Karácsonyi és U� jévi 
ünnepekre békés, hitben gazdag készülődést kıv́ánok.

Szalai	Antal	klubvezető

Apraja-Falván lázas készülődés indult az advent második hétvégéjére. U� nnepi dıśzek, kézműves alkotások ke-
rültek ki a kollégák gondos keze munká-
jából, melyekkel kıv́ánnak hozzájárulni az 
otthonok ünnepi hangulatának fokozásá-
hoz. A nagycsoportos gyerekek pedig egy 
kis műsorral kedveskedtek a karácsonyi 
vásárra kilátogatók számára. Műsoruk 
után, mindenki nagy örömére megjelent 
a Mikulás, aki néhány kedves gondolattal, 
szaloncukorral ajándékozta meg a gyere-
keket. A hétvégét követően, hétfőn déle-
lőtt intézményünkbe is ellátogatott a Mi-
kulás. Vele együtt gyújtottuk meg az óvo-
da koszorújának második gyertyáját és 
útravaló szıv́béli tanácsokat mondott a 
gyerekeknek. Ezután minden csoport 
verssel, énekkel üdvözölte O� t. A gyerekek 
most sem maradtak meglepetés nélkül, 

minden kiscipőbe belekerült a jól megérdemelt mikuláscsomag.
Minden Kedves Családnak Kellemes U� nnepeket kıv́ánnak az Apraja-Falva O� voda és Bölcsőde dolgozói!

Így	készülődtek	adventre	az	ovisok
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Tart	még	a	használtruha	gyűjtés	az	iskolában
Az A� dám Jenő A� ltalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Munkaközössége az Intézménnyel közösen, 

második alkalommal szervezi meg a használtruha gyűjtést.
Ha mostanában szelektálnak a háztartásban a ruhák, cipők és a 
lakástextilek között, bezsákolva az Iskolába január 3-5 közötti 
tanıt́ási napokon vihetők be.
Amit elfogadnak: női, fér�i és gyerek ruhadarabok, összepárosı-́
tott cipők, kézitáskák, sapkák, kalapok, sálak, fehérnemű, zok-
ni, lepedő, ágynemű, függöny, törölköző, plüssök. A Sulizsák 
Kft. maximum 50-60 literes, vagy 10 kilogrammos zsákokat 
fogad el. A gyűjtés 2022. január 5-ig tart, a következő napon 
elszállıt́ásra kerülnek az összegyűjtött zsákok. Az összegyűjtött 
textil újrahasznosıt́ásra kerül az épıt́őiparban, az autóiparban 
párnázóanyagként, a termelőiparban törlőruhaként, a textilszá-
lakból fonal vagy szigetelőanyag készül. 
A gyűjtésből befolyt összeg ez alkalommal is a Bordány I�jú-
ságáért Alapıt́vány számlájára fog érkezni, amely felhasználá-
sáról a későbbiekben az Iskola és a Szülői Munkaközösség kö-
zösen dönt. 
Remek alkalom a szelektálásra! Bıźunk benne, hogy ismét so-
kan élnek a lehetőséggel, ezzel is hozzájárulva a gyerekek kör-

nyezettudatos neveléséhez, mellyel elérhetjük, hogy a jövő generációjának ezek az apró szokások már természe-
tesek lesznek és beépülnek a hétköznapjaikba.

Az A� dám Jenő A� ltalános Iskola és 
AMI 4. osztályosai december 19-
én advent 4. vasárnapján kis mű-
sorral kedveskedtek az adventi 
jótékonysági vásárban megjelent 
szülőknek, érdeklődőknek. A fel-
készıt́ő pedagógusok Juhász Gab-
riella és Sólyáné Sárközi A� gnes.
Iskolánk hagyományos karácsony 
műsora, valamint az Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Karácsonyi Hang-
versenye – a járványhelyzetre va-
ló tekintettel – a virtuális térben 
tekinthető meg a közösségi olda-
lunkon és a www.iskolabordany. 
hu honlapon.
A téli szünet előtti utolsó tanıt́ási 
nap: 2021.12.21. (kedd) – ezen a 
napon a délutáni foglalkozások el-
maradnak.
A szünet utáni első tanıt́ási nap: 
2020.01.03. (A-hét hétfő).
A szünetre kıv́ánok a diákoknak, 
szülőknek és pedagógusoknak 
egyaránt békességet, nyugalmat 
és sok-sok szeretetet!

Ocskó	Zoltán	intézményvezető

Karácsonyi	műsorral	kedveskedtek
településünk	lakosainak	a	negyedikesek

„Ne	 a	 hóban,	 csillagokban,	 ne	 ünnepi	 foszlós	 kalácson,	
ne	díszített	fákon,	hanem	a	szívekben	legyen	karácsony!”
(Szilágyi	Domokos)
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Egyházközségünk	programjai	az	Ünnepek	idején

Ó,	jöjj,	ó,	jöjj
1. O� , jöjj, ó, jöjj, U� dvözıt́ő,
  beteljesült már az idő!
  Törd át az ég zárt ajtaját,
  vár a világ sóvárgva rád!
2. Megnyıĺt az ég harmatozva,
  Megváltónkat hogy lehozza;
  ég felhői, nyıĺjatok szét,
  hozva Jákob fejedelmét!
3. Föld, virulj ki, völgyön-halmon
  viruló zöld hadd fakadjon;
  nyıĺj ki, földnek szép virága,
  Dávid házának királya!
4. O� , fényes Nap, ó, szép csillag,
  téged vágyunk mi látni csak.
  Kelj fel, Napunk, fényességed
  űzze el a sötétséget!

Kárpát-medencei	
népénekgyűjtemény

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.

Az alábbiakban összegyűjtöttük Egyházközségünk programjait, melyekkel segıt́eni szeretnénk, hogy méltón ké-
szülhessünk Jézus megtestesülésének ünnepére. Szeretettel hıv́unk és várunk mindenkit!

	Szállást	keres	a	Szent	Család	ima	kilenced	-		december	15-23.
 Az ima kilencedet idén rendhagyó módon a sekrestyében végezzük.
Karácsony	szenteste	-	december	24.	(péntek)	21.30	-	„E� jféli” szentmise
Urunk	születése	(parancsolt	ünnep)	-	december	25.	(szombat	)	9.30	- U� nnepi szentmise
Az	ünnepi	nagymise,	régi	nevén	"aranyas	mise"	az	éjfél	titok-teljes	liturgiája	után	magasztos	dísszel	és	hangos	vi-
gadozással	ünnepli	az	isteni	Fény	teljes	ragyogását.	A	Gyermekben	most	már	az	Üdvözítőt	szemléljük,	aki	beteljesí-
tette	a	nemzetek	ősi	vágyát,	s	megkezdi	történelmi	küldetését.
Szent	István	első	vértanú	ünnepe,	valamint	a	Szent	Család	vasárnapja	-	december	26.	(vasárnap)	9.30 - 

U� nnepi szentmise
Szent	István	már	az	újszülött	Egyházban	a	keresztény	
megbocsátás	 példája,	 a	 vértanú	 lelkület	 nevelője,	 a	
hittérítőknek	és	a	papságra	készülőknek	pártfogója.
Szűz	Mária	az	édesanyák,	Szent	József	a	családapák,	
Jézus	pedig	a	gyermekek	példaképe.	E	napon	az	Egy-
ház	szeretettel	szemléli	a	Szent	Család	tagjait,	s	a	csa-
ládokat	oltalmukba	ajánlja.	A	szentmise	keretében	ke-
rül	sor	a	jelenlévő	családok	megáldására.
Év	végi	hálaadás	-	December	31.	(péntek)	15.00	
óra
Mivel	ez	a	nap	a	polgári	év	utolsó	napja,	a	Te	Deum	el-
éneklésével	 hálát	 adunk	 az	 elmúlt	 esztendő	minden	
ajándékáért.

Szűz	Mária	Isten-anyasága	(parancsolt ünnep) -	Január	1.	(szombat)	17.00	-	U� nnepi 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 ünnep)
Január	6.	(csütörtök)	17	óra	U� nnepi szentmise
A	Napkeleti	bölcsek	a	gyermekben	elismerik	a	várva	várt	királyt.	Ajándékaikkal	(arany,	tömjén,	mirha)	kinyilvánít-
ják	az	ő	fönségét.	Bennük	az	egész	földkerekség	járul	a	Kisded	elé.
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A		Falugazdász
személyes	ügyfélfogadása

2021.	december	20.
(hétfő)	napjától	–
2021.	január	03.

(hétfő)	napjáig	szünetel.
Kellemes	Ünnepeket	és

Sikerekben	Gazdag	Új	Esztendőt
Kíván	Önöknek

Tóth	András	falugazdász!	

Egyházközségi	hozzájárulás
Kedves Hıv́ek! Az új egyházi év kezdetén felhıv́juk szı-́
ves �igyelmüket arra, hogy aki csak teheti, minél előbb 
rendezze egyházközségi hozzájárulását különös tekin-
tettel az orgona felújıt́ásának befejező munkálataira. Ha 
a sekrestyében teszik ezt, akkor a teljes összeg megma-
rad az egyházközség számára. Háznál történő �izetés 
esetén a dıj́be-szedőt jutalék illeti.

Ingyenes	dietetikai
tanácsadás	januárban	is
Januárban is folytatódnak heti rendszerességgel az in-
gyenes dietetikai tanácsadások. Minden héten különbö-
ző téma kerül feldolgozásra Benkóné Szenteczki Mag-
dolna dietetikus vezetésével kiscsoportos beszélgeté-

sek keretében, és igény szerinti egyéni konzultációs le-
hetőséggel is. Az adott téma iránt érdeklődők délelőtti 
vagy délutáni időpontok közül választhatnak. A keddi 
napokon 16.30, a szerdai napokon 9 órakor kezdőd-
nek a tanácsadások, melynek témái a következők: 
Január 4., 5: Sportolók táplálkozása; január 11., 12.: Fo-
gyni szeretnék! testtömeg csökkentés éhezés nélkül; 
január 18., 19.: Szıv́-, érrendszeri megbetegedések meg-
előzése, étrendi kezelése; január 25., 26.: Emésztőrend-
szeri betegségek étrendi kezelése; február 1.: Segıt́ség! 
Mit ehetek? Bármilyen étrendi problémával kapcsolat-
ban kérdezni lehet.
A programon való részvétel ingyenes, de jelentkezés 
szükséges. Jelentkezni és érdeklődni lehet a Faluház-
ban személyesen, e-mailen a faluhaz.bordany@gmail. 
com e-mail cıḿen, illetve telefonon az 588-516-os szá-
mon.
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Kedves bordányi
mozgáskorlátozott csoporttársaink!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,

Boldog Új Évet,
jó egészséget kívánunk.

Árva Zoltánné csoporttitkár
             és a Vezetőség

Biológiailag	lebomló
zsák	osztás
2022. I. félévre előre kiosztásra kerülnek a biológiailag 
lebomló zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákok. Az 
ingyenes zsákokat félévre előre 2022. január hónapjá-
ban minden belterületen aktıv́ elő�izetéssel rendelkező 

ügyfél számára kiosztjuk, illetve azok átvehetőek lesz-
nek a Négyforrás Nonpro�it Kft ügyfélszolgálati irodá-
jában (6793 Forráskút, Fő u. 72., posta épület), valamint 
a közszolgáltató kihelyezett ügyfélszolgálatán.
Az átvételhez szükséges a legutolsó be�izetett csekk, 
vagy banki átutalásról szóló dokumentum, az új elő-
�izetések esetében a közszolgáltató által kiállıt́ott be-
jelentőlap bemutatása.
A zsákok kiosztása Bordány esetében:
- 2022. január 13. (csütörtök) délután 13.30 – 18 óráig 
a Faluház és Könyvtárban
(Bordány, Park tér 1.)
- 2022. január 20. (csütörtök) délután 13.30 - 18 óráig 
a Faluház és Könyvtárban
(Bordány, Park tér 1.)
Ezen időpontokban aki nem tudja átvenni a zsákokat, a 
Négyforrás Nonpro�it Kft. irodájában
(Forráskút, Fő u. 72.) vagy a közszolgáltató kihelyezett 
ügyfélszolgálatán is átveheti ügyfélfogadási időben 
2022. január hónapban.

Négyforrás	Nonpro�it	Kft.

Az FBH-NP Nonpro�it Kft ezúton kıv́ánja tájékoztatni a 
Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. január hónapban 2 al-
kalmas dıj́mentes fenyőfa begyűjtést szervez. A fenyő-
fákat az ingatlan előtti közterületre szıv́eskedjenek ki-
helyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállıt́ás 
időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, 
hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja 
közelıt́eni és kézi erővel mozgatható legyen.
Fenyőfabegyűjtés időpontjai Bordányban: 2022. janu-
ár 11. és 2022. január 18.

FBH-NP	Nonpro�it	Kft

Tájékoztató	a
fenyőfagyűjtés
rendjéről
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Erika	nyerte	az	applikáción	meghirdetett
első	nyereményjátékot	az	ötös	számmal
Településünk új hıŕcsatornáján a Bordány applikáción lehetett részt venni egy nyereményjátékban december 
13-án, Luca napján.
A reggel hat órától meghirdetett nyereményjátékra összesen hetvennyolcan neveztek, a feladatuk csupán egy 

tippelés volt. El kellett találniuk, hogy a nap folya-
mán melyik lesz az a legkisebb pozitıv́ egész szám, 
amelyre rajtuk kıv́ül senki más nem tippel. Jó pár 
helytelen válasz érkezett, noha a nullára, és tört 
számokra nem lehet tippelni, többen ezzel is meg-
próbálkoztak. A legkisebb egész pozitıv́ szám, 
amivel nyerni lehetett az az 5 lett. Ezt a számot 
egyedül csak Kolompár Erika tippelte meg, ıǵy ő 
lett a nyertes és az 10000mAh-s gyorstöltő tulaj-
donosa. Nyereményét a Faluházban vehette át! A 
második helyen Krisztián végzett, ő a 10-es szám-
ra tippelt. A harmadik helyet Pásztor Ildikó sze-
rezte meg, akinek majdnem szerencsét hozott a 21.
E� rdekességek a tippelések során: nagyon sokáig 
versenyben volt a 3-as szám. A tippelő korán reg-
gel erre a számra fogadott, és egészen délután fél 

kettőig nem is érkezett másik tipp a számra, akkor azonban sajnos jött a második tipp, és már mind a ketten el is 
estek a nyereménytől. Háromnegyed tıź után kicsivel érkezett a hármasra még egy tipp, de ez már nem osztott-
szorzott. A legkisebb tippelt szám az 1-es volt, a legnagyobb szám pedig a 2520 as. Volt olyan szám, amire senki 
nem mert tippelni, mert azt hitte más fogja ezt megtenni, ilyen volt például a nyolcas is. E� s olyan is volt, amelyikre 
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Bordányi	�iatalok	is	részt	vesznek	a	jövő
évi	országos	együttműködésben
Mint arról korábban beszámoltunk, a Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkormányzat is részt vett a nyáron Zalaszent-
gróton megrendezett Országos gyermek- és i�júsági önkormányzati találkozón. Akkor örömmel tudósıt́ottunk 
arról is, hogy a rendezvény záró beszélgetésén jelenlévők fontosnak ıt́élték, hogy az i�júsági önkormányzatok 
rendszeresen találkozzanak egymással, ennek nyomán az i�júságsegıt́ők meg is kezdték egy újabb szakmai prog-
ram összeállıt́ását, amely lehetőséget teremthet a megkezdett munka folytatására, és akár újabb találkozó szer-
vezésére.
A napokban érkezett a jó hıŕ a pécsváradi székhellyel működő Fiatalok a részvételért Egyesülettől, akik tovább 
koordinálták a szakmai együttműködés foly-
tatását, hogy az öt település az Erasmus+ 
programba benyújtott pályázatát támogatja 
az Európai Unió. Ennek eredményeként 
#newpatychipants cıḿmel valósulhat meg 
egy új program, amelyben Bordány, Levél, 
Orosháza, Pécsvárad és Zalaszentgrót gyer-
mek és i�júsági önkormányzatainak aktıv́ tag-
jai vehetnek majd részt.
A projekt 2022. januárjában egy előtalálko-
zóval indul Pécsváradon. Itt mind az öt részt-
vevő települést egy felnőtt segıt́ő, illetve egy 
�iatal fogja képviselni. A találkozó célja a kö-
zös problémák, nehézségek feltárása, közös 
célok kitűzése, illetve a célok eléréséhez szük-
séges teendők felvázolása, ütemezése lesz. 
Az előtalálkozót követően az i�júsági önkor-
mányzatok helyi szinten többször találkoz-
nak, és megtervezik, majd február-május között megvalósıt́ják azt a programot, amellyel tevékenységeiket nép-
szerűsıt́ik a �iatalok körében, lehetőleg minél több �iatalt megszólıt́va, bevonva a 13-25 éves korosztályból.
Jövő év júniusában valósul meg a projekt zárókonferenciája egy Országos Találkozó keretében, melynek helyszı-́
ne Levél község (Győr-Moson-Sopron megye) lesz. A résztvevő �iatalok bemutatják mire jutottak helyben szer-
vezett programjaik során. Többek között beszélnek majd arról, hogy például hány embert, milyen módszerrel si-
került elérniük. Megosztják egymással tapasztalataikat, továbbfejlesztik, újratervezik a bevetett módszereket, 
hogy a későbbiekben hasznosıt́ani tudják azokat. A konferencia, illetve találkozó külön érdekessége lesz, hogy 
nem csak az öt településekről érkeznek majd i�jak, ıǵy a programba bevont �iatalok más i�júsági önkormány-
zatok képviselőivel is megoszthatják majd a tapasztaltakat.

sokan tippeltek, mert azt hitték más nem fogja ezt megtenni. Ilyen volt az 1-es, amelynek sikerében tıźen is bıźtak.
De akkor nézzük az összesıt́ést: tört számra egy szavazat érkezett. A nullára hárman szavaztak. A következőkben 
a tippelt számot, majd zárójelben az érkezett tippek számát jelezzük: 1 (10); 2 (4); 3 (3); 4 (2); 5 (1); 6 (3); 7 (3); 9 
(2); 10 (1); 11 (3); 12  (3); 13  (2); 16 (2); 17 (3); 19 (2); 20 (2); 21 (1); 22 (1); 23 (2); 25 (2); 26 (1); 27 (1); 28 (1); 
29 (2); 39 (1); 41 (1); 42 (1); 58 (1); 61 (1); 88 (1); 94 (1); 98 (2); 111 (2); 122 (1); 166 (1); 222 (1); 1414 (1); 
2022 (1); 2520 (1). 
Legközelebb karácsony előtt lehet még játszani és tippelni, tehát megéri folyamatosan �igyelni az app hıŕeit! E� s ha 
valaki még nem töltötte le az applikációt tegye meg most!

Felhős

Havas	eső



Karácsonyi ajándékként Bordány Nagyközség Önkormányzata ezzel a települési 
applikációval szeretné segíteni azt, hogy a leggyorsabban juthassanak el Önhöz a 
helyi hírek, információk! Ha a letöltésével, használatával kapcsolatosan segítségre van 
szüksége, keresse a Faluház munkatársait!
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