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Ingyenes sportolási lehetőségek
Korszerűsödnek a kültéri sportpályák
Mint arról korábban beszámoltunk befejeződött a két szabadtéri kondipark kialakítása. A Park téri sportpálya nagy fogyasztású reflektorait energiatakarékos LED-es
lámpákra cserélték. A pálya világítását idővezérlős rendszerhez kapcsolták, így lehetőség nyílik a késő esti sportolásra. Továbbá megindulhat az öltözőépület engedélyezési és kivitelezési terveinek készítése.
Bővebben a 3. és a 12. oldalon!
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A beérkezett lakossági véleményekhez
igazodik majd a helyi adópolitika
Ahhoz, hogy vá ltozzanak a helyi adó szabá lyok, annak bevezeté se elő tt harminc nappal kell elfogadni azokat. Ha
januá r elsejé tő l szeretne az ö nkormá nyzat vá ltoztatni, akkor november vé gé ig kell arró l dö nté s szü lessen. A vá ltoztatá sok elő tt az ö nkormá nyzat kıv́á ncsi volt a lakossá g vé lemé nyé re is. A beé rkezett vá laszokat tekintjü k most
á t, amelyek remé lhető leg segıt́enek majd a dö nté sben is.
Arra ké rdé sre, hogy elé gedettek-e az Onkormá nyzat á ltal nyú jtott szolgá ltatá sok szın
́ vonalá val é s az Onkormá nyzat á ltal fenntartott inté zmé nyek mű kö dé sé vel, a vá laszadó k tö bb, mint a fele (56,3%) azt vá laszolta, hogy szá má ra megfelel a szolgá ltatá sok jelenlegi szın
́ vonala, é s elfogadható nak tartja, hogy a szolgá ltatá sok szın
́ vonalá nak megtartá sá hoz szü ksé g van adó emelé sre. A
vá laszadó k 16,1%-a a jelenleginé l magasabb adó t
is izetne annak é rdeké ben, hogy javuljon a helyben elé rhető szolgá ltatá sok szın
́ vonala, é s javuljon az inté zmé nyek mű kö dé se. Jelentő s volt mé g
azok szá ma is (14,9%), akik szerint a szolgá ltatá sok szın
́ vonalá t aká r csö kkenteni is lehetne, nem
zavarná ő ket, ha ritká bban takarıt́aná k az inté zmé nyeket, ha nem ká tyú zná k az utakat, vagy nem
nyıŕná k le a fü vet a kö zterü leteken, csak ne emelkedjen az adó mé rté ke. Sok-sok egyé ni vá lasz, javaslat is szü letett.
A má sodik ké rdé s sokkal direktebb volt. Mivel utoljá ra 2007-ben volt adó vá ltozá s, a kumulá lt in lá ció azó ta a KSH adatai alapjá n 52,4%-volt, a ké rdé s az adó emelé s mé rté ké nek nagysá gá ró l szó lt.
Arra ké rdé sre, hogy milyen mé rté kű vá ltoztatá st
tartana egy-egy csalá d elfogadható nak, elé ggé megoszlottak a vá laszok. A legtö bben (34,5%) az in lá ció mé rté ké vel egyené rté kű adó emelé st tartanak elfogadható nak. A vá laszadó k 23%-a gondolja ú gy, ha mindenki izetne
adó t, akkor nem kellene adó emelé sen gondolkodni a telepü lé sen, é s kö zel ugyanennyien (21, 8%) mondja azt,
hogy ne tö rté njen vá ltozá s az adó kban. Ugyanannyian (9,2% é s 9,2%) gondoljá k ú gy hogy az in lá ció mé rté ké né l
kisebb illetve, hogy az in lá ció mé rté ké né l nagyobb adó emelé s lenne elfogadható . Vannak olyanok is (2,3%), akik
szerint a mostani adó is tú l magas é s csö kkenteni kellene.
A kö vetkező ké rdé s arra irá nyult, hogy a bordá nyiak szerint mi lenne a legjobb megoldá s arra, hogy a telepü lé s
mű kö dteté sé hez az ö nkormá nyzat megteremtse a szü ksé ges forrá sokat, de a nehezebb anyagi kö rü lmé nyek kö zö tt é lő lakosok helyzeté re is tekintettel legyen. Kicsivel tö bb, mint 33% gondolja ú gy, hogy tö bbfé le adó kellene,
é s vegyé k igyelembe egy minimá lisan be izetendő adó mé rté ket, ıǵy talá n mindenki hozzá já rulna a kö zö s kö ltsé gekhez.
Majdnem 30% vá laszolta azt, hogy maradjon a jelenlegi adó
mé rté ke, mert ez a nehezebb kö rü lmé nyek kö zö tt é lő k is ki
tudjá k izetni. 18,4% javasolt magasabb kommuná lis adó t,
igaz a csalá dosokat kedvezmé nyek beiktatá sá val, a nehezebb helyzetben lé vő csalá dokat pedig a szociá lis há ló kiterjeszté sé vel tá mogatná k. A vá laszoló k 14,9% a kommuná lis
adó helyett a fö ldadó bevezeté sé t, mıǵ 2,9% az ingatlanok
mé reté hez igazıt́ott é pıt́mé nyadó t lá tna inká bb szıv́esen a
vá ltozá sok kö zö tt.
A vá laszoló bordá nyiak tö bbsé ge (43,7%) 4-5 ezer forint kö zö tti adó t vá llalna legszıv́esebben. 32,2% 6-10 ezer forint
kö zö tti, 9,2% 25 ezer forint feletti, 8% 11-15 ezer forint kö zö tti adó t tartana elfogadható nak. A 16 é s 20 ezer forint kö zö tti, é s a 21-25 ezer forint kö zö tti adó mé rté ké re egyformá n 3,4% voks é rkezett.
A legegyé rtelmű bb vá lasz a kö zö ssé gi inanszıŕozá s bevezeté sé nek elfogadá sá ró l szó ló ké rdé sre é rkezett. A vá laszadó k 62,1%-a tá mogatja a javaslatot, mıǵ a hatá rozottan ellenző k tá bora ez esetben 5,7% volt.
Szerencsé re a bordá nyiak rengeteg az adó rendeletekhez kapcsoló dó vé lemé nyt, gondolatot tová bbá a telepü lé s
fejleszté sé vel kapcsolatos javaslatot é s vé lemé nyt is megfogalmaztak, ezekbő l lehet a tová bbiakban é pıt́kezni, erő sıt́eni nagykö zsé gü nket é s a kö zö ssé get.
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Elmarad a Jótékonysági Karácsonyi Vásár
A koronavıŕus já rvá ny vá rható tető zé se miatt sorra mondtá k le a kará csonyi vá sá rokat a nagyvá rosokban. Első ké nt mé g októ ber kö zepé n a budapesti Vö rö smarty té ri vá sá rt mondtá k le a szervező k, ezt kö vető en a Budapesti
Fesztivá l- é s Turisztikai Kö zpont megerő sıt́ette, hogy a Deá k té ren valamint a
vá roshá zá ná l is elmarad a vá sá r. A szegedi ö nkormá nyzat is nemré gen jelentette be a szegedi vá sá r lemondá sá t.
Tö bben remé nykedtek, hogy a bordá nyi vá sá r megtartá sra kerü l, azonban a
Magyar Kö zlö nyben megjelent já rvá nyü gyi szigorıt́á sok egyé rtelmű sıt́etté k az
ü nnepi vá sá rok helyzeté t, mivel tilos
rendezvé nyt – beleé rtve a kará csonyi
vá sá rt is – szervezni, ennek é rtelmé ben az idé n a bordá nyi Jó té konysá gi
Kará csonyi Vá sá r is elmarad. Arra biztatjuk a bordá nyiakat, hogy amennyiben lehető sé gü k van helyi ké zmű ves
termé keket vá sá rolni, azokat tegyé k idé n a fa alá . Ne menjenek a nagy forgalmú bevá sá rló kö zpontokba, kerü ljé k
az ü nnepek elő tti zsú folt helyeket.
A telepü lé sen az ü nnepi idő szakban é rdemes lesz sé tá kat tenni, ıǵy megné zni a falu adventi naptá rá t: napró lnapra ú jabb ablakokban gyú lnak majd ki a kará csonyi fé nyek. A telepü lé s fő teré n a szociá lis kö zpont é s a telepü lé s-ü zemelteté si csoport munkatá rsainak kö szö nhető en idé n is felá llıt́á sra kerü l a Betlehem. A korá bbi é vek
gyakorlatá tó l elté rő en a falu kará csonyfá já t idé n 752 darab apró cska ledes izzó bó l ö sszeá lló fenyő fa-minta szimbolizá lja majd, tehá t nem egy é lő fenyő t dıśzıt́enek fel. Mind a Betlehem, mind az 5 mé teres motıv́um mindenké pp megé r egy csalá di sé tá t é s talá n egy szel i is belefé r majd a friss levegő s idő tö lté sbe.

LED-es világítótestek a Park téri sportpályán

A Park teret szerencsé re egyre tö bben haszná ljá k sportolá sra. Rendszeresen gondot okozott a vilá gıt́á s kapcsolá sa, tö bbszö r elő fordult, hogy a nagy teljesıt́mé nyű re lektorok
bekapcsolva maradtak, é s aká r egé sz é jszaka ú gymond feleslegesen fogyasztottá k az á ramot.
A problé ma megoldá sá ra a Dó zsa té rhez hasonló megoldá s szü letett, azaz a korá bbi nagy fogyasztá sú re lektorokat energiatakaré kos LED-es lá mpá kra cseré lté k, rá adá sul oly mó don,
hogy a ré gi fa oszlopok is kivá ltá sra kerü ltek. A pá lya vilá gıt́á sa
a té ren talá lható kandelá berek idő vezé relt rendszeré hez
kapcsoló dik majd, ıǵy lehető sé g nyıĺik a ké ső esti sportolá sra
is a pá lyá n ané lkü l, hogy kapcsolni kellene a rendszert.
A ré gi focikapuk cseré je is esedé kessé vá lt, ıǵy ú j kapuk é s kapuhá ló k vá sá rlá sá ra is sor kerü l. Korá bban mé g a Bordá nyi
Gyermek- é s I jú sá gi Onkormá nyzat á ltal vá sá rolt street ball á llvá nyok kö zü l az egyiket Dó zsa té rre telepıt́ik á t, é s
ugyancsak leszerelé sre kerü lt a korá bbi lá btengó pá lya ké t vasoszlopa is, amelyet az Arany Já nos utcai homokfoci
pá lyá ná l hasznosıt́anak majd.

Az Ön szomszédja is mérgez? Nézzük milyen
hatással van szervezetünkre a légszennyezettség!
A fö ldfelszın
́ kö zelé ben a levegő 78%-á t nitrogé n, 21%-á t oxigé n, 1 %-á t nemesgá zok, szé n-dioxid é s vıźgő z alkotjá k. Ilyen ö sszeté telű tiszta levegő vel - fő ké nt az emberi tevé kenysé g miatt - a Fö ldö n gyakorlatilag má r sehol sem,
ıǵy sajnos Bordá nyban sem talá lkozunk. Az esté nké nt a telepü lé sre nehezedő fü sttel teli levegő pedig rosszat
sejtet, hiszen é rző dik, hogy sokan hulladé kot é getnek.
Percenké nt á tlagosan 12-16 alkalommal lé legzü nk, ezzel naponta kö rü lbelü l 16000 liter levegő t keringetü nk á t
kö rü lbelü l 100 né gyzetmé ternyi lé gző felü leten. A belé legezhető mé retű ré szecské k, a szennyező , ká ros anyagok
a lé gutakba bejutva komoly egé szsé gká rosodá st okozhatnak.
Ahogy egyre tö bben á llnak á t fatü zelé sre otthonaikban, egyre tö bbszö r fordul elő , hogy fa mellé hulladé k is kerü l.
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Leggyakrabban italok mű anyag csomagolá sá t, PVC- é s textilhulladé kot, valamint mű anyagot, mű gyantá t, festé ket
tartalmazó fá t, bú tort é s nyıĺá szá ró t tü zelnek el az emberek. Ezeken kıv́ü l mé g tű zre szokott kerü lni gumiabroncs, vezeté k, é s kerti hulladé k is. A hulladé kok elé geté se komoly egé szsé gü gyi, kö rnyezeti kocká zatokat rejt, hiszen az é geté s sorá n a hulladé k nem vé sz
el, csak á talakul: salak, pernye, mé rgező fü st (é s energia) lesz belő le. A ké mé nyeken á t tá vozó fü stö t alkotó ré szecské k a levegő bő l kiü lepedve a talajba, a nö vé nyek leveleire, vagy az é lő vizekbe kerü lnek, sú lyosan ká rosıt́va a kö rnyezetet é s az é lő vilá got - benne
az embert is.
Az egyik legkritikusabb lé gszennyező anyagok a szilá rd ré szecské k, melyet nagy mennyisé gben bocsá tanak ki a hulladé kot é gető kazá nok, ká lyhá k ké mé nyei. A por anná l veszé lyesebb miné l kisebb mé retű .
A 10 mikromé ter alatti mé rettartomá nyban tartozó
ré szecské ket szá lló poroknak (PM10) nevezik é s
emiatt nagy igyelmet é rdemelnek. Ugyanis ez a szemcsemé ret má r olyan kicsi, hogy az ember termé szetes mechanizmusain á tjutva bejut a tü dő be é s onnan a vé rá ramba. Magyarorszá gon statisztikai á tlagban minden ember
egy é vet veszıt́ az é leté bő l a szá lló por kö vetkezté ben.
A mű anyagok, pé ldá ul a PVC (poli-vinil-klorid) é gé sekor olyan
anyagok szabadulnak fel, mint az első vilá ghá ború ban harcigá zké nt alkalmazott foszgé n, vagy a rá kkeltő vinil-klorid, illetve a
nagyon egé szsé gká rosıt́ó dioxinok. Ha mű anyagot é getü nk,
vagy a kö rnyezetü nkben teszi ezt valaki, kö nnyen elszenvedhetjü k a kö vetkező egé szsé gká rosodá sok valamelyiké t: daganatos
megbetegedé sek, impotencia, magzatká rosodá s, má j- é s veseká rosodá s, má jrá k, lé gzé si elé gtelensé g, tü dő gyulladá s, vé rsejtká rosodá s, halá l…
Mit tehetü nk, ha valaki a kö rnyezetü nkben mű anyagot é get?
Forduljunk a helyi ö nkormá nyzat jegyző jé hez – lehető leg ıŕá sban – a 2004. é vi XIX. tv. 141-143. §-a szabá lyozza a kö zé rdekű
bejelenté seket, melyet mű anyagé geté s eseté n is illeté kmentesen megtehetü nk. A tű zoltó sá g (105), vagy a rendő rsé g (107)
inté zkedé sé t is ké rhetjü k. Notó rius é gető kkel szemben az illeté kes kö rnyezetvé delmi felü gyelő sé g is eljá rhat
(Interneten: www.orszagoszoldhatosag.hu). Ne hagyjuk, hogy a szomszé dunk mé rgezzen minket, csalá dunkat!

Az Országos Rajz ilmünnep helyi nyertesei
A Bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r negyedszerre csatlakozott a nyolcadik alkalommal megrendezé sre kerü lő Orszá gos Rajz ilmü nnephez. Ez alkalombó l rajzpá lyá zatot hirdetett 3-8 é ves gyerekek ré szé re. A pá lyá zat té má ja
„Allatká k a rajz ilmekben” volt. Sok szé p
munka é rkezett az ó vodá soktó l é s az
iskolá soktó l is. Sajnos az eredmé nyhirdeté st a vıŕus miatt nem lehetett megtartani, de az eredmé nyeket itt kö zö ljü k: Kö zé pső csoport: 1. helyezett:
Szabó Bejke Etelka: Susi é s Tekergő ; 2.
helyezett: Katona Kitti: Micimackó ; 3.
helyezett: Sipos Anna: Spongyabob.
Nagy csoport: 1. helyezett: Gyuris Maja: Hupiké k tö rpiké k; 2. helyezett: Lajkó Lé na: Jé gvará zs, Sven a ré nszarvas;
3. helyezett: Szabó Dó ra: Szilaj. Altalá nos iskola: 1. helyezett: Horvá th Georgina; 2. helyezett: Tari Borka.
A nyerteseknek ezú ton is gratulá lunk
é s minden ré sztvevő nek kö szö njü k a
munká já t!
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Lezárult a Mozgó ilm, mozgó klub
A Mozgó ilm, mozgó klub szeptember
29-é n tizedik alkalommal gyű lt ö ssze a
helyi faluhá zban. Az alkalom a „Visszatekinté s az amatő r ilmezé s hő skorá ba”
cım
́ et kapta. Az elő adó k Ró zsa Pé ter é s
Szokol Szilá rd voltak, akik a szegedi Super 8mm Fesztivá l alapıt́ó i. Elő adá sukon
keresztü l a jelenlé vő k betekinté st nyerhettek a Super 8 millimé teres celluloid
techniká val ké szü lt ilmek vilá gá ba. Az
elő adó k elmondtá k, hogy most 55 é ves
ez a tıp
́ usú ilmkultú ra, valamint mesé ltek a tö rté nelmi há tteré rő l, é s arró l is szó
esett, hogy kü lfö ldö n napjainkban is nagy
né pszerű sé gnek ö rvend ez a technika,
tö bb fesztivá lt is szerveznek a Super 8
kedvelő inek tö bbek kö zö tt az USA-ban,
é s az Egyesü lt Kirá lysá gban.
Ezt kö vető en a havi szakkö r tizenegyedik, utolsó elő tti alkalmá val a csoport a
Szeged TV stú dió já ba lá togatott. A foglalkozá sra októ ber 20-á n kerü lt sor, ahol
Fischer Gá bor, a Szegedi TV mű szaki vezető je kalauzolta el a jelenlé vő ket. A csoport megné zhette a stú dió kat é s a helyisé geket, ahol ö sszevá gjá k é s rendezik az
adá sokat, mű sorokat. A szakkö r ré sztvevő i ottjá rtunkkor é ppen Dr. Katona Má rta csecsemő - é s gyermekgyó gyá sz, gyermekkardioló gus professzorral, Szeged
dıśzpolgá rá val ké szü lő portré beszé lgeté s elő ké szü leteibe csö ppentek bele,
ami kapcsá n betekinté st nyerhettek a
vilá gıt́á s, hangosıt́á s é s a kü lö nfé le stú dió berendezé sek szerepé be. A hıŕadó
stú dió já ban a sú gó gé p mű kö dé sé t ismerhetté k meg a ré sztvevő k, valamint a kö zel 30 é ve a szakmá ban té nykedő Fischer Gá bor anekdotá ibó l é s szakmai ta-

ná csaibó l tehettek szert ú j tudá sra. Akadt né há ny bá tor jelentkező ,
akik pá r percre a hıŕadó s szerepé t felvá llalva megtapasztalhattá k a
sú gó gé prő l hıŕolvasá s forté lyá t. Ezt kö vető en a csoport lá thatta, hogy

a televıźió munkatá rsai hogyan alakıt́anak á t egy teljes stú dió t pillanatok alatt egy má sik program felvé telé hez, valamint a greenbox techniká val is megismerkedhettek. A foglalkozá s sorá n mindenki szá mtalan hasznos szakmai ismerettel gyarapodott.
2020. november 10-é n a Bordá nyi Faluhá zban zá rult a Mozgó ilm,
mozgó klub havi szakkö r. Az eredeti tematika szerint a csoport az
etyeki Korda Filmparkba lá togatott volna, ezt azonban a kialakult
pandé miá s helyzet nem tette lehető vé . Annak é rdeké ben, hogy a
csoport tagjai az utolsó talá lkozá skor is a ilmké szıt́é ssel kapcsolatos
hasznos tudá sra tegyenek szert a foglalkozá svezető Gá rdonyi Dá nielt ké rte fel arra, hogy a talá lkozó egyik ré szé ben tartson elő adá st „a
dró n, mint videofelvé telek ké szıt́é sé hez haszná lható kiegé szıt́ő eszkö z” cım
́ mel. A jelenlé vő k elsajá tıt́ottá k a szü ksé ges alapismereteket,
majd lehető sé gü k nyıĺt arra, hogy kipró bá ljanak ké t dró nt. Ezt kö vető en Gyuris Já nos csoportvezető megkö szö nte a Nemzeti Mű velő dé si
Inté zet Csongrá d-Csaná d Megyei Igazgató sá gá nak a lehető sé get,
hogy ré szt vehettek ezen a programsorozaton, valamint elmondta,
hogy rengeteg hasznos tudá sra é s sok ú j kapcsolatra tettek szert,
amié rt nagyon há lá sak. A sorozat a „Mű velő dő kö zö ssé gek az Alfö ldö n” (EFOP-3.7.3-16-2017-00149) elnevezé sű projekt kereté ben való sult meg.
(forrás: https://nmi.hu/)

A mindennapok hősei köztünk járnak
Elő szö r 1954. november 27-é n adomá nyoztak kitü nteté seket a sokszoros vé radó knak. Ebbő l az alkalombó l a Magyar Vö rö skereszt 1987-ben javasolta, hogy 1988-tó l kezdő dő en november 27-é n legyen a vé radó k napja. Ez az a
nap az é vben, amikor legalá bb egy gondolat erejé ig kö szö netü nket é s tiszteletü nket fejezzü k ki a vé radó knak, há lá sak vagyunk az ö nzetlensé gü ké rt.
Tízszeres véradók: Bá lint Lá szló né Szikszer Katalin, Csillag Agnes, Deme Mihá lyné Temesvá ri Ibolya, Farkas Zsolt,
Fehé r Csaba, Illé s Gá bor, Jenei Istvá n, Dr. Fodorné Borbé ly
Eszter Judit, Fü lö p Heidi, Gyuris Ká roly, Ká dá r-Né met Szonja, Lajkó né Lovai Eva, Lindinger Zoltá n, Juhá sz Ildikó , Juhá sz Zoltá nné Havjá r Krisztina Eva, Kirá ly Szabolcs, Ková cs
Lá szló , Masir Já nos, Masıŕ Norbert, Olá h Imre, Polyá k Zoltá nné Szö gi Etelka, Pé ter Ferenc, Szű csné Elek Erzsé bet,
Sá dt Anikó , Simon Pé ter, Weress Akos Jó zsefné Ká dá r Agnes, Zá dori Gá bor, Vá sá rhelyi Sá ndor. Hússzoros véraBordányi Napló | 5

dók: Rá cz Tibor, Sebő k Edina, Szabó Aranka Margit, Szű cs Gá bor, Né methné Pilcz Má ria, Polyá k Zoltá n, Ká dá r
Né meth Vince, Hó di Pé ter, Gyura Helga, Dá niel Artú r Jó zsef, Farkas Pé ter, Farkas Tibor, Bá lint Bé la.
Harmincszoros véradók: Czé kus Gé za, Rá cz Iré n, Szilá gyi Erzsé bet Margit, Sá ndor Mó nika. Negyvenszeres
véradók: Ezsiá s Korné l, Só lyá né Sá rkö zi Agnes Erzsé bet, Taká cs Tibor, Ré vé sz Istvá n, Lajkó Jó zsefné Soó s Ottıĺia
Izabella, Gá bor Julianna, Joó Ká lmá nné Gyé má nt Valé ria Má ria. Ötvenszeres véradók: Fodor Pé ter, Pinté r Zoltá n.
Hatvanszoros véradók: Hegedű s Zoltá n, Nemes Eva, Sá rkö zi Gá bor, Zá dori Agoston. Hetvenszeres véradók:
Lehel Zoltá n, Tö rö k Zoltá n. Nyolcvanszoros véradó: Bá lint Attila. Kilencvenszeres véradók: Ková cs Já nos, Szikszer Lá szló . Százszoros véradó: Lovai Mihá ly.
Ezú ton kö szö nti a bordá nyi vé radó kat a Magyar Vö rö skereszt Szeged-Kistelek-Mó rahalom terü leti szervezete.
Ne feledjé k, ő k a hé tkö znap hő sei, hisz elhatá rozá suk emberi é leteket ment! Kö vesse On is Pé ldá jukat!

Libazsíros kenyér koronázta meg a Márton napot
Az ő sz csupa szın
́ es, tartalmas, esemé nnyel teli idő szakot
hozott ó vodá nk é leté be. Igy volt ez november má sodik heté ben is, amikor a csoportok felelevenıt́etté k a Má rton napi

hagyomá nyokat é s szoká sokat. Megismerté k a pü spö kké ,
majd szentté avatott Má rton tö rté neté t. A jó hangulatot libá s dalokkal, mondó ká kkal é s versekkel tető zté k. Bá boztak
is az ó vó né nik, a Libá k é s a ró ka cım
́ ű mesé t lá thattá k a
gyerekek. Hajtogatott, festett libá k mellett lá mpá sokat is
ké szıt́ettek, ami a jó cselekedeteket jelké pező fé nyt kıv́á nja
eljuttatni mindenkihez. Morzsoltak kukoricá t, amit kü lö n-

fé le já té kok sorá n haszná ltak fel. A gyerekek é lvezettel é s aktıv́an vettek ré szt a vidá m tevé kenysé gekben. A november 11-i „libalakomá t” libazsı-́
ros kenyé r koroná zta meg, hiszen „Aki Má rton
napjá n libá t nem eszik, egé sz é vben é hezik.” A tá rsas kapcsolatok á polá sá ban az ö sszevont csoportok lehető sé get biztosıt́ottak az együ ttes é lmé ny
kö zö s á té lé sé re. A Boldogsá gó ra Program kapcsá n
„Együ tt minden jobb” jelszó val zajlottak az esemé nyek.
November 16-tó l, hé tfő tő l ö sszevont csoportokban mű kö dü nk. A ré gi szá rny 3 csoportszobá já ban helyeztü k el a kb. 60 gyermeket. Az ó vinté zkedé seknek megfelelő en ettő l a naptó l Szü lő k má r
nem lé phetnek be az inté zmé nybe. A gyerekeket
az ö ltö ző kbe kıśé rjü k é s á tadjuk az ó vó né niknek.
Az inté zmé ny, a já té kok fertő tlenıt́é se folyamatosan zajlik. Kö szö njü k minden Szü lő megé rté sé t, segıt́sé gé t, tá mogatá sá t ebben a nehé z helyzetben!
Szinté n kö szö njü k a Szü lő k együ ttmű kö dé sé t a
Bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r á ltal hirdetett rajzpá lyá zat megvaló sıt́á sá ban. „Allatká k a rajz ilmekben” cım
́ ű pá lyá zatra nagyon sok szé p rajz ké szü lt.
Az eredmé nyhirdeté s online formá ban tö rté nt.
Az ó vodá sok kö zö tt a kö zé pső csoportosok kö zü l
1. helyezett Szabó Bejke Etelka, 2. helyezett Katona Kitti, mıǵ a 3. helyezett Sipos Anna lett. A nagycsoportosok kö zö tt 1. helyezett Gyuris Maja, 2. helyezett Lajkó Lé na, mıǵ 3. helyezett Szabó Dó ra
lett. Bü szké k vagyunk rá juk, é s minden gyereknek gratulá lunk, aki rajzolt a versenyre!
Horváthné Kálmán Zita / Intézményvezető-helyettes

Kiderült kik ismerik legjobban településünk
kialakulásának
történetét
A Hagyomá nyő rző szakkö r á ltal rendezett helytö rté neti veté lkedő n (KI TUD TOBBET BORDANYROL?) megemlé keztü nk kö zsé gü nk ö ná lló vá vá lá sá nak 70. é vforduló já ró l 2020. november 6-á n.
A versenyen iskolá nk felső tagozatos osztá lyainak nagy ré sze ké pviseltette magá t. A tanuló k lelkesen ké szü ltek a megmé retteté sre,
melynek vé gé n a kö vetkező eredmé nyek lettek : I. hely: Komjá ti
Tamara, Vass Zalá n; II.hely: Bé res Regina, Frank Hanna, Sá ndor
Bertalan, Tompa Emıĺia; III. hely: Kó szó Vanda, Verok Daisy, Petá k
Zsolt, Zá dori Richá rd Ká lmá n. Gratulá lunk nekik!
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December: a népi elnevezés szerint Karácsony hava
Az é v há tralé vő hó napja: Advent, a kereszté nysé g szá má ra a vá rakozá s, a ké szü lő dé s ideje. Ké szü lő dü nk kü lső sé gekben: takarıt́unk, dıśzıt́ü nk, ajá ndé kokat vá sá rolunk, sü tü nk, fő zü nk. Az igazi ké szü lő dé s azonban a szıv́ü nkben-lelkü nkben zajlik, amikor nem csak a kö rnyezetü nket ö ltö ztetjü k ü nneplő be, hanem a lelkü nket is. 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.

Egyházközségünk programjai Advent idején
Az alá bbiakban ö sszegyű jtö ttü k Egyhá zkö zsé gü nk programjait, melyekkel 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
tervezett programjainkra!
Advent I., II., III. és IV. vasárnapja – 9.30: november 29.; 6.; 13.; 20.
A szentmisé ken a liturgikus szın
́ a viola: az ö sszeszedettsé g, szent fegyelem é s a bű nbá nat szın
́ e. A harmadik vasá rnap kivé telé vel az oltá rt nem dıśzıt́i virá g, az orgona is visszafogottabban szó l. A szentmise elejé n ü nnepé lyes
keretek kö zt gyú jtjuk meg az adventi koszorú gyertyá it, mikö zben felhangzik Egyhá zunk ő si é neke: Rorate caeli
de super… Harmatozzatok magassá gos egek, s a felhő k hozzá k az Igazat.
Adventi koszorúk megszentelése
Vá rakozá sunkat segıt́i elmé lyü lni az adventi koszorú , mely, mint egy é lő naptá r,
mutatja a csalá dnak s a templomi kö zö ssé gnek a Kará csony kö zeledé sé t. 3 lila
é s egy ró zsaszın
́ gyertya jelzi a vasá rnapok mú lá sá t. November 29-é n, Advent
első vasá rnapjá n a 9.30 ó rakor kezdő dő szentmisé n adventi koszorú ink
megszentelé sé re nyıĺik lehető sé g, ezé rt – aki csak teheti - hozza magá val az
Ó szép Jézus!
ü nnepi idő szakra aká r sajá t kezű leg elké szıt́ett, aká r elő ké szıt́ett adventi
Ez új esztendőben
koszorú já t.
Légy híveidben.
Szent Miklós ünnepe
Ó Mária!
Advent II. vasá rnapjá n, december 6-á n, a 9.30 ó rakor kezdő dő szentmise
Esedezzél értünk,
kereté ben emlé kezü nk meg ajá ndé kozó szentü nkrő l, Mikló s pü spö krő l is.
Édes reményünk!
Rorate szentmisék - december 3; 10; 17. csütörtök, 6.30
Hogy ez új esztendőben
Ré gi szé p adventi szoká s a hajnali mise, mely mé g sö té tben kezdő dik, de mire
Minden ügyeinkben
vé get é r, a nap is felkel. Kifejezi virrasztó vá rakozá sunkat Krisztus eljö vetelé re.
Lehessünk Jézus
E szentmisé re hozhatunk gyertyá kat, a szentmise első kö nyö rgé sé ig ezekkel
Drága kedvében.
vilá gıt́unk.
Ó szép Jézus!
Karácsony
Drága szent nevedért
A kará csonyi szertartá sok a korá bbi é vekhez hasonló an a megszokott
Kelj föl népedért.
idő pontokban lesznek.
Ó Mária!
Tekints híveidre
Támogatjuk a visszatérést egy új normalitásba
Te szent Fiadért,
Az "ÚJ VILÁG" Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy a hátrányos helyzetű
Hogy ez új esztendőben
társadalmi csoportok problémáit kezelje és megoldja. Elsődlegesen fontosnak
minden ügyeinkben
tartottuk, hogy a megváltozott munkaképességűek is integrálódjanak a munka
világába. Az Alapítvány üzleti tevékenységei: autóillatosítók csomagolását,
Lehessünk Jézus
kartondobozok hajtogatását, kisebb varrási munkákat végzünk.
Drága kedvében.

Ó, szép Jézus

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)

Ehhez forrást is nyertünk a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program keretében (GINOP5.1.7-17-2019-00343). Célunk, hogy Európai
színvonalú munkahelyet biztosítsunk a nálunk dolgozó munkatársaknak, akik főként megváltozott munkaképességűek.
A legmodernebb gépekkel magas
minőségű szolgáltatást tudunk
nyújtani megrendelőinknek
ezzel is biztosítva helyünket a
piacon!

Elérhetőségünk:

https://ujvilagalapitvany.hu
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Adventi fotó- és rajzpályázat

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/
Má té (Zá dori Antal Tamá s é s Sutka Anita);
Janka (Kothencz Ferenc é s Szilá gyi Veronika);
Dé nes (Fricz Akos Jó zsef é s Csorba Judit)

Házasságkötés:
Nem azért szeretlek,
aki te vagy, hanem azért,
aki én vagyok melletted.
/Erich Fried/
Ká sa Zsolt é s Orbá n Eszter

Halálozás:
Nagy Jó zsefné (1942.); Rá cz
Antal Já nos (1933.); Kangyalka
Antalné (1938.); Tari Ná ndor
(1957.); Zá dori Ná ndor Antalné
(1963.); Rá cz Gé za Má tyá s
(1941.); Ková cs Istvá n (1953.);
Rá cz Vinczé né (1933.)
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A Faluhá z á ltal meghirdetett adventi fotó pá lyá zat a hé ten lezá rult. A szavazá sra december 2-4.
kö zö tt kerü l sor a Faluhá z é s
Kö nyvtá r Facebook felü leté n. Az
első há rom helyezett é rté kes
nyeremé nnyel gazdagodhat. A
szavazó k kö zö tt is lesz sorsolá s,
amelyné l egy fő nyeremé nyben
ré szesü l. A „Mikulá sra vá rva” rajzpá lyá zathoz a munká kat december 4-ig lehet leadni a Faluhá zban. Vá rjuk az
ó vodá sok é s iskolá sok rajzait. Az első 3-3 helyezett é rté kes nyeremé nyekben ré szesü l.

PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban
a régi temetőben
Ügyintéző: Gallai Éva
Telefon: 06-30/924-3293
Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás
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Mikro- és kisvállalkozások
támogatása
Az 5 milliá rd Ft keretö sszeggel kiı́rá sra kerü lt
pá lyá zatban a há trá nyos helyzetű telepü lé seken
megvaló suló eszkö zbeszerzé sre, ingatlan é pıt́é sre,
felú jıt́á sra, bő vıt́é sre, IT beszerzé sekre (hardver é s
szoftver) é s bé rkö ltsé g tá mogatá sra adhatnak be tá mogatá si ké relmet a vá llalkozá sok. Tá mogatá s pá lyá zatonké nt: 2 millió Ft – 60 millió Ft. Tá mogatottsá g mé rté ke:
70-100%-os vissza nem té rıt́endő tá mogatá s. Beadá s:
2021. januá r 19., keddtő l februá r 18., csü tö rtö kig lehetsé ges. Ré szleteké rt ıŕjon e-mailt a toosz@toosz.hu-ra

A Kulipintyó csárda előtt bekerített 2 kúttal
ellátott 5 éves gyümölcsös
és

50 db
30 éves

diófás
művelésre
kiadó.
Területalapú támogatásról lemondunk,
a termés feléért adjuk át használatra
hozzáértő szakembernek.
Érd: +3620/392-7379-es telefonszámon
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Már több mint négyezren látták a
bordányi karácsonyi kis ilmet
Fotó: Maróti Dávid

A kará csonyi ké szü lő dé s idő szaka minden é vben akkor kezdő dik meg, amikor bemutatjá k az Egyesü lt Kirá lysá gban a John Lewis & Partners reklá mjá t. A brit á ruhá zlá ncná l é vek ó ta nagy hagyomá nya van a kará csonyi
hangulatú videó knak, első televıźió s hirdeté sü k 2007-ben jelent meg elő szö r, é s azó ta a brit kultú ra é vente visszaté rő esemé nyé vé vá lt. A szigetorszá gban a má sodik legnagyobb szupermarketlá nc a Sainsbury's. Ok is
minden kará csonyra kü lö n ké szü lnek. Talá n sokaknak az ő reklá milmjü k a legemlé kezetesebb, mely
1914 kará csonyá ig repıt́ette vissza
a né ző t, amikor is az egy napig tartó tű zszü netet ö rö kıt́ik meg a csatamező n.
Az idé n má r mindké t brit cé gó riá s,
é s velü k együ tt szá mos má s vilá gmá rka kö zzé tette kará csonyi reklá mjá t. Egy igazi helyi szın
́ es hıŕké nt jelenthetjü k, hogy csü tö rtö kö n debü tá lt a vilá ghá ló n az alfö ldi
falu, Bordá ny kisü zemé ben gyá rtott helyi má rka, a Legjava kará csonyi videó ja is. A Legjava Facebook oldala ettő l
a naptó l vá ltott kará csonyi hangulatú ra é s megjelentek a kará csonyi akció s termé kek is.
A bordá nyi Homokhá tsá g Szıv́e Start Szociá lis Szö vetkezet kis ilmjé ben egy csalá d é leté be pillanthatunk be ıǵy a
pandé mia idejé n. A szü lő k home of ice-ban otthon dolgoznak, az é desanya elugrott a helyi kisboltba. A kis iú kihaszná lva az alkalmat kedvenc kará csonyi csemegé jé be, egy Legjava Etcsokolá dé s Meggylekvá rba kanalaz bele,
amikor is anyuka vá ratlanul hazaé r... Vajon é szreveszi-e a torkossá got az ottfeledett nyomokbó l? - ezt tudhatjuk
meg a rö vid kis ilmbő l.
A ilm a szö vetkezet munkatá rsainak é s segıt́ő inek
kö zremű kö dé sé vel, egy helyi 6 é ves kis iú fő szereplé sé vel nagyon alacsony kö ltsé gveté ssel ké szü lt.
Az alkotó k csak remé lik, hogy sokan kedvelni fogjá k a nagy szeretettel ké szıt́ett kevesebb, mint egy
perces videó t. A reklá m ilmnek nincs deklará lt
mondanivaló ja, ö nmagá ban a kis ilmmel a helyben
gyá rtott termé kek fontossá gá ra pró bá ljá k felhıv́ni
a igyelmet. A magyar kisü zemekben elő á llıt́ott á rucikkek is lehetnek pré mium minő sé gű ek, egyediek é s inomak - egyben a magyar csalá dok kedvencei - é s remé lhető leg nem csak Kará csonykor! A
Facebook megosztá soknak kö szö nhető en tö bb,
mint tizenegyezer ember szá mıt́ó gé pé re vagy telefonjá ra jutott el eddig é s kö zel né gyezer ö tszá zan vé gig is izgultá k a bordá nyi kis ilmet, amely a
kö zö ssé gi oldalakon é s a videó megosztó Youtube csatorná n is elé rhető . Ha mé g nem lá tta né zze meg, ha tetszett,
kedvelje. Hogy miné l tö bben lá thassá k, ha mé g nem osztotta meg a ilmet a Legjava oldalá ró l, ké rjü k tegye most meg.
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: 2020. december 8. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2020. december 18. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése
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Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős
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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 szövetséghez 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 szurkolhatunk csapatainknak.
Addig is vigyázzunk egymásra, a legfontosabb most az
egészség! Tavasszal pedig újra Hajrá Bordány!!!
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