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Idősbarát	Önkormányzat	Díjat	vehettünk	át							
												Tizenkét Idősbarát Önkormányzat Díjat adtak át idén. Tanács Gábor, Bordány 
nagyközség polgármestere december 8-án, kedden vehette át a díjat Zsigó Róbert, 
családokért felelős tárca nélküli miniszter parlamenti államtitkár, Pogácsás Tibor, 
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkár és Dr. Beneda Attila, családpolitikáért 
felelős helyettes államtitkár uraktól. 		 														 	 											Bővebben	a	2.	oldalon!
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Nagyközségünk	elnyerte	az
Idősbarát	Önkormányzat	díjat
Tizenkét Idősbarát O� nkormányzat Dıj́at adtak 
át idén, a koronavıŕus-járvány miatt a budapes-
ti ünnepséget két részletben tartották meg.
A kitüntetésre 2004 óta azok az önkormány-
zatok pályázhatnak, amelyek a törvényben elő-
ıŕt kötelező feladataiknál példamutatóan töb-
bet tesznek az idősekért. A pályázati kiıŕás min-
den évben kiemel egy témát, amelyet a döntés-
nél hangsúlyosan �igyelembe vesznek. Idén a 
bıŕálók azt vizsgálták, hogy az önkormányza-
tok mennyire vonták be a kortárs önkéntese-
ket az idősek közösségi, kulturális részvételé-
nek ösztönzésébe, életminőségük javıt́ásába.
Mérlegelték azokat a kezdeményezéseket, ame-
lyek keretében nyugdıj́askorú önkéntesek kü-
lönféle �izikai, mentális és lelki jóllétet fejlesztő 
programokkal segıt́ették idős társaikat, akár 
online formában. 2020-ban hetven pályamű ér-
kezett, ezek közül választották ki a tizenkét 
nyertest. Balatonföldvár, Balatonfűzfő, Bor-
dány, Budapest XXII. kerülete, Debrecen, Du-
nakeszi, Gávavencsellő, Hajdúsámson, Jászapá-
ti, Méhkerék, Mórahalom és Veszprém kapott 
dıj́at, az ezzel járó réztáblát és oklevelet pol-
gármesterek, illetve általuk küldöttek vették 
át. Ettől az évtől az elismeréssel járó pénzjuta-
lom összege is emelkedett: a nyertesek 1,5 mil-
lió forintot kapnak. A támogatás felhasználásá-
ról az idősek képviseletének bevonásával 
később dönt majd a képviselő-testület.
Tanács Gábor a dıj́átadó ünnepségen elmond-
ta, hogy a dıj́ a szociális és kulturális ágazatban 
dolgozók munkájának elismerése. Bordányban 
minden önkormányzati intézménynél kiemelt 

feladat a bordányi idősödő korosztály segıt́ése, hiszen pont 
most a vıŕushelyzetben látszik meg, mennyire kiszolgáltatottá 
válhatnak a szülők, nagyszülők. A polgármester az intézmények 

kapcsán kiemelte: „A	szociális	intézmény	az	itt	élő	idősek	minden-
napjainak	segítésében	vállal	hatalmas	szerepet,	gondoljunk	csak	
az	étkeztetésre,	a	nappali	ellátásra,	a	jelzőrendszeres	házi	segít-
ségnyújtásra	vagy	a	tanyagondnoki	szolgálatra.	A	faluház	az	idő-
seknek	szóló	programok	szervezésében	lebonyolításában	tevékeny-
kedik.	Most	a	vírus	idején	például	a	házhoz	menő	könyvtári	szol-
gáltatással	támogatják	a	szépkorúakat.”	 
A polgármester beszédében hangsúlyozta a civil szervezetek 
fontosságát is. „A	nyugdíjas	klub	az	idősek	közösségi	életét	szer-
vezi	a	településen	példamutató	módon,	míg	a	polgárőrség	segít-
ve	az	idősellátást	vállalta,	hogy	rendszeresen	látogatják	az	egye-
dül	élő	időseket,	vigyáznak	rájuk.” - mondta el a település-veze-
tő.
Az emléktáblát a polgármesteri hivatalban helyezik majd el a 
többi, a települést elismerő dıj́ mellett.

Ünnepi	köszöntő	településünk	lakóinak	
Kedves Bordányiak! Egy nagyon nehéz, mondhatni zaklatott éven vagyunk túl. Sajnos a vıŕus felbukkanása sokak 
életét gyökeresen megváltoztatta. A veszélyhelyzet, a bezárkózás és a távolságtartás miatt az ünnepeink is sokkal 
visszafogottabbak lettek, a rokonok, barátok messzebb kerültek tőlünk, hiszen sokkal nehezebbek a találkozási 

lehetőségek. Az idén minden bizonnyal a Karácsony és az O� évbú-
csúztató is szerényebben, szűkebb családi körben zajlik majd, és 
sajnos a jótékonysági karácsonyi vásárunk és az ünnepi koncert is 
elmarad. 
Hálás vagyok azért, hogy önkormányzatunk dolgozói mindent 
megtettek annak érdekében, hogy ilyen körülmények között is 
működjön a falu, és az itt élők minél kevesebbet érezzenek meg 
abból, ha néha intézményeink is emberhiánnyal küzdöttek a ka-
rantén miatt. Bıźom abban, hogy az életünk minél hamarabb visz-
szadöccen a régi kerékvágásba -  újra megélhetjük ünnepeinket, 
szokásainkat és településünk közösségi élete olyan sokszıńű és 

vidám lesz, mint az elmúlt években. Fontos, hogy egészségesek maradjunk, hogy vigyázzuk egymásra!
Engedjék meg, hogy ıǵy az újság hasábjain kıv́ánjak képviselő-testületünk tagjai nevében is minden bordányi csa-
ládnak nagyon boldog karácsonyt, és sikerekben gazdag új esztendőt!      Tanács	Gábor,	polgármester
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Mivel a 2020-as év végén, 2021. elején semerre sem utazhatunk a járvány miatt, egy kis világkörüli útra invitáljuk 
O� nöket. Szilveszterezzünk, köszöntsük az új esztendőt egy akár teljesen más kultúrában, a megszokottaktól el-
térő szokás szerint. Ilyenkor az új év küszöbén 
még azok is babonássá válnak, akik az év többi 
háromszázhatvannégy napján érdektelenül tekin-
tenek az úton átszaladó fekete macskákra.
Az U� jév ünneplése leginkább a keresztény kul-
túrákban szokás, más vallások esetén a Hold ál-
lása alapján ünneplik az új év érkezését. Eltérő 
napokon ünneplik az új évet többek között Viet-
námban, Kıńában, Thaiföldön, Szaúd-Arábiában 
és Egyiptomban is.
A bordany.com-on december 28-án, reggel 9 
órától megjelenő bejegyzésünkből válasszon ki 
egy országot, ahová szıv́esen utazna, és nézze 
meg hogyan ünneplik 2021 érkezését.
Egy kis kedvcsinálóként megtudhatják, hogy Ja-
pánban újévkor gereblye segıt́ségével húzzák be 
a szerencsét a házba és a hagyományok szerint pontosan száznyolcat kongatnak a harangokkal. A japánok 
ugyanis úgy tartják, hogy hat bűn van, és minden egyes bűnnek tizennyolc árnyalata. Fő bűnnek számıt́ a mo-
hóság, a butaság, a harag, a könnyelműség, a határozatlanság és az irigység. A japánok szerint a bejárat fölé szal-
maköteget kell feszıt́eni, hogy távol tartsuk a rossz szellemeket, és újévkor egy jót kell nevetni, hogy jól induljanak 
a dolgok. Ha van kedve, szerezze be az esetleges hozzávalókat, és készüljön az ünnepre.

Újévi	kalandozásra	hívja	a	nagyvilág

A szociális tüzelőanyag program 2011 óta működik, és az ötezer főnél kisebb lakosságszámú településeken élők 
tüzelőanyag felhasználásához járul hozzá. A Belügyminisztérium közle-
ménye szerint az idén hazánkban összesen 2329 kistelepülésen juttat-
nak ingyenes tüzelőanyagot a rászorulóknak. A kormány a 2020. évi szo-
ciális tüzelőanyag programhoz összesen 5 milliárd forintot bocsát az ön-
kormányzatok rendelkezésére. Bordány Nagyközség O� nkormányzata 
sikeresen pályázott erre a programra, ıǵy a rászoruló bordányi családok 
részére 233 köbméter tűzifát tud biztosıt́ani. A településüzemeltetés-
ben dolgozók közel két hete folyamatosan szállıt́ják a fát a kérelmeket be-
nyújtók részére, az önkormányzat ezzel is igyekszik segıt́eni, enyhıt́eni a 
nehezebb körülmények között élő emberek helyzetét.

Pályázati	támogatásnak	köszönhetően
újul	meg	a	ravatalozó	épülete

Sikeres	pályázat	eredménye	a	233
köbméter	tűzifa	a	rászorulóknak

Az önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Falu program keretében a ravatalozó épületének felújıt́ására. A 
cél elsősorban a vizesblokk felújıt́ása, illetve téliesıt́ése volt, amelyhez 
a támogatásnak köszönhetően, most forrás érkezik. A munkálatokat a 
jövő évben tavasszal kezdheti meg a kivitelező. U� j padló és csempe 
burkolat készül. A fém bejárati ajtók helyett korszerű, hőszigetelt aj-
tókat épıt́enek be. Ugyancsak cserélik az ablakokat és a belső nyıĺás-
zárókat is. A vizesblokk belső falai új festést kapnak, és a megmaradó 
ablakok festése is megtörténik. Jó hıŕ, hogy új szaniterek, fajanszok, 
szappanadagolók, kéztörlő adagolók és wc papıŕ tartók is beszere-
lésre kerülnek majd. A belső terekben mozgásérzékelős lámpákat sze-
relnek fel, és vizesblokkonként beépıt́enek majd egy 1 kW teljesıt́mé-
nyű termosztáttal ellátott fűtőtestet is. 
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Hét	fő	tanulhat	tovább	önkormányzati	támogatásból
November 5-én zárult le a Bursa Hungarica O� nkormányzati O� sz-
töndıj́pályázata. A felsőoktatási szociális ösztöndıj́rendszer az esély-
teremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló �ia-
talok számára is elérhetővé kıv́ánja tenni a felsőoktatásban való 
részvételt. A pályázaton a településen állandó lakóhellyel rendelke-
ző, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőoktatási hallgatók, illetve fel-
sőoktatási tanulmányokat kezdeni kıv́ánók (érettségiző, vagy már 
érettségizettek) vehettek részt. Ennek az ösztöndıj́ pályázatnak a ke-
retén belül Bordány Nagyközség O� nkormányzata összesen hét fel-
sőoktatásban tanuló bordányi �iatalt részesıt́ett átlag 41 ezer forint 
értékű támogatásban. Tanulmányaikhoz sok sikert kıv́ánunk!

Jövő	tavasszal	megkezdődik	az	iskola-
udvar	kivitelezése
Folyamatosan zajlanak az egyeztetések a tervezőkkel a 
bordányi A� dám Jenő A� ltalános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola iskolaudvar fejlesztésével kapcsola-
tosan. A gyerekek és a szakemberek véleményeit be-
csatornázva és �igyelembe véve, az elmúlt időszakban 
elkészültek a geodéziai felmérések, most pedig a kivi-
teli tervek véglegesıt́ése van soron.
A település képviselő-testülete kiemelten fontosnak 
tartja, hogy egy olyan kreatıv́, gyermekbarát környezet 

jöjjön létre, ahol szıv́esen töltik mindennapjaikat tanulóink. Az elképzelések szerint, már a végleges tervek birto-
kában 2021. tavaszán az első tényleges lépések is megvalósulhatnak, ıǵy a növények telepıt́ése, a terven szereplő 
utcabútorok már a helyükre kerülhetnek. Az önkormányzat ezzel párhuzamosan dolgozik azon, hogy pályázati 
forrás bevonásával a teljeskörű beruházás is mihamarabb megvalósulhasson.

	Az	Óévet	verssel	búcsúztatja	a	dalkör
Nagy	László:	Adjon	az	Isten
Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne dűljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet -
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.

A Borostyán Dalkör Nagy László versével kıv́án minden jót, vıŕusmentes 
jövendőt, vidámságot, örömet, reményteljes éveket!

Szeretettel hıv́om az énekelni szerető kedves olvasókat tagjaink közé,- hogy ha 
már lehet,- részesei legyünk a nagy találkozásoknak!                  											Illés	Mária
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Jókívánságokkal	és	köszönettel	zárja
az	évet	a	Nefelejcs	Nyugdíjas	Klub

„Mi	egymás	számára	Isten	ajándékai	vagyunk.	Örül-
jünk	ennek,	hisz	egymásnak	társai	lehetünk,	egy	kor-
ban	élünk,	számíthatunk	egymásra,	kezed	a	kezem-
ben	s	bebarangoljuk	a	Végtelent,	 felfedezzük	a	 te-
remtett	világ	szépségét,	értékeit,	örömeit,	de	egyet-
len	 pillanatra	 sem	 szabad	megfeledkezzünk	arról,	
hogy	engem	is,	téged	is,	csak	a	Jóisten	jelenléte,	sze-
retete	 tud	 létünk	 legmélyebb	 pontjáig	 betölteni,	
boldoggá	tenni.” /Böjte Csaba/
Ezekkel a gondolatokkal kıv́ánok A� ldott Karácsonyt 
minden gondozottunknak, minden bordányi lakos-
nak magam és kollégáim nevében.
     							Farkasné	Lippai	Ágota,	intézményvezető

Ünnepi	köszöntő	az	ISZEK	dolgozóitól

Advent idején vagyunk, amikor minden elcsendesül és készülünk az ünnepekre! Ilyenkor szokásunk visszaemlé-
kezni, hogy mi történt velünk és környezetünkkel az elmúlt esztendőben. Megtapasztalhattuk, hogy az év elején 
„megjelenő” koronavıŕus felbo-
rıt́otta korábbi terveinket, min-
dennapjainkat és talán megváltoz-
tatott minket is. Reménykedjünk, 
hogy azért nem teljesen! A legfon-
tosabb, hogy most is itt vagyunk 
és azt akarjuk, hogy ez még ıǵy is 
legyen egy jó ideig! A Nyugdıj́as 
klubunk összetartása - a heti rend-
szerességű találkozó - segıt́ette, 
hogy az együttlét öröme erősıt́se 
a közösséget. Ebben a nagyon „vál-
tozatos” évben is sok program-
ban vettünk részt, természetesen 
egészségünket szem előtt tartva!  
A� poltuk a kapcsolatot más klubokkal úgy, hogy közben vigyáztunk egymásra! Bıźunk abban, hogy „majdcsak” 
vége lesz a járványnak és újra szervezhetünk rendezvényeket, találkozókat és ismét köszönthetjük barátainkat. 
Reménykedünk abban is, hogy a szabadtéri kondiparkot is megismerhetjük testközelből.
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik működésünk mindennapjait támogatják. Nagyközségünk O� n-
kormányzati Testületének és Tanács Gábor polgármester úrnak azért, hogy lehetőséget teremtettek a zavartalan 
működésünkhöz. Köszönjük Börcsök Roland faluházvezető úrnak és az intézmény valamennyi dolgozójának 
segıt́ségét, akik kellemessé tették a klubfoglalkozásainkat. Köszönjük Nagyapátiné Klárikának, és a Vadgesztenye 
E� tterem dolgozóinak, illetve Gyuris Tibor és Masıŕ János egyéni vállalkozók támogatását. Továbbá külön kö-
szönet jár Zádori Imre bácsi, nyugalmazott alpolgármester úrnak is.
Az év végi összegzésem zárógondolata, hogy mindenki vigyázzon az egészségére, tartson be minden megelőző 
óvintézkedést annak érdekében, hogy mihamarabb újra együtt lehessünk. Kıv́ánok mindenkinek Kellemes 
Karácsonyi U� nnepeket és Boldogabb U� j E�vet 2021-re.          		Szalai	Antal,	a	Nefelejcs	Nyugdíjas	Klub	vezetője

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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Ebben az évben sem maradt ajándék nélkül egyetlen gyer-
mek sem Apraja-falván, hiszen Mikulás bácsi és a szorgos 
Manók a kialakult helyzethez alkalmazkodva igazán külö-
nös módon látogattak el óvodánkba. A Manók az esti órák-
ban az ablakon bemászva csempészték be a gyermekeknek 
szánt ajándékokat intézményünkbe. A Lehel család ötletei 
alapján egy videó formájában mindezt megörökıt́ették szá-
munkra. Nagyon hálásak vagyunk ezért, hiszen a kis�ilmet 
hétfőn minden csoportban lejátszottuk és elküldtük azok-
nak a családoknak is, akik jelenleg otthon vannak. Lehel Zol-
tán a szokásokat ápolva Mikulásként jelentkezik be a felvé-
telen, melynek felvételét Lehel Máténak köszönhetjük. Eb-
ben megszólıt́ja a bordányi gyermekeket és felhıv́ja �igyel-
müket arra is, hogy a kialakult helyzetben nagyon vigyáz-

Keve-óra	a	harmadik	osztályban

A	Mikulás	üzenete nunk kell mindannyiunknak az idősekre, ezért nem 
tud ő sem személyesen eljönni hozzánk.  Batki Ist-
ván (Pisti manó), Kiss László (Laci manó) és Sárkö-
zi Gábor (Gabi manó) látogatását és munkáját is 
nagyon köszönjük, hiszen sok-sok mosolyt csaltak 
a gyermekek arcára játékosságukkal, vidámságuk-
kal. A Mikulás üzenete mindenki számára elérhető 
Gyuris Jánosnak köszönhetően, aki segıt́ette a videó 
elkészülését és megjelenıt́ette Bordány, a Homok-
hátság szıv́e Facebook oldalán, illetve településünk 
Youtube csatornáján. Köszönjük szépen, hogy 
fáradozásukkal ilyen emlékezetessé tették ezt az 
ünnepet! Jó �ilmezést és szeretetben gazdag, áldott, 
békés karácsonyt és kellemes ünnepeket kıv́ánok  az 
Apraja-falva O� voda és Bölcsőde dolgozói nevében!
	 												Lázárné	Borbola	Márta,	óvodavezető

A gyerekek legnagyobb örömére ismét Keve-órát tartottunk december 3-án, csütörtökön. Ezek az órák a bizton-
ságos közlekedés tanıt́ását szolgálják, ahogy a neve is mutatja: közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra. Az óra 
elején előbb a korábbi ismereteinket elevenıt́ettük fel: mi 
az út, mi az úttest, ki a gyalogos. Ezt követően kiosztottam 
a jelzőtáblákat és mindenki elmondhatta, mit jelent, mi-
kor látjuk, mire kell �igyelni és mit kell tenni, ha azt látjuk. 
Majd az átkelés szabályait mondták el nagyon pontosan: 
nem állunk az úttest szélére, nem állunk semmi akadály 
mögé, határozottan, gyorsan, a legrövidebb úton kelünk 
át. Hangsúlyoztuk azt is, hogyan kelünk át az úton: balra, 
jobbra, balra nézünk, majd középen ismét jobbra tekintünk.
Megbeszéltük a láthatóság fontosságát és ennek eszköze-
it, a legfontosabb teendőket. Fontos részét képezte a fog-
lalkozásnak a biztonságos kerékpáros közlekedés téma-
köre, valamint a kerékpár kötelező felszereléseinek felso-
rolása, megmutatása. Behoztunk a tanterembe egy kerék-
párt azok közül, melyet a Tankerületi Központ biztosıt́ott 
számunkra. Megnéztünk egy rövid �ilmet a kerékpár kia-
lakulásáról, majd pár képet a kerékpár szerkezeti fejlődé-
séről.
Gazdára találtak Tari Attila kerékpárüzletéből a biztonsá-
gos kerékpáros közlekedést szolgáló ajándékok is. A vil-
lámkérdésekre, valamint a tesztre helyesen válaszolók 
küllőprizmát, csengőt, első-hátsó lámpaszettet, fényvisz-
szaverőt és fejvédőt kaptak. Köszönet a felajánlott ajándé-
kokért: a gyerekek nagyon örültek neki.
Tapasztalatunk az, hogy a gyerekek várják és szeretik a 
Keve-órákat, ahol �igyelnek, együttműködnek. A foglalko-
zások megtartása során törekszünk az élményszerűség-
re, gyakorlatiasságra, mely segıt́i a gyerekeket abban, hogy 
fontos, könnyen felidézhető ismereteket sajátıt́sanak 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	átuta-
lásos	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	olda-
lán	és	honlapján.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ocskó	Zoltán,	igazgató
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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

Egyházközségünk	programjai	az	Ünnepek	idején
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 adventi időszak hátralévő idejében a jelenlegi helyzetben is segıt́eni szeretnénk, hogy valóban felkészüljünk 
Jézus megtestesülésének ünnepére. Szeretettel hıv́unk és várunk 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 plébániánkon ez a népi ájtatosság, a karácsonyi ünnep előtt kilenc napon át ismét-
lődő szálláskeresés a szállást kereső Szent Család tiszteletére. Várakozásunkat, elcsöndesedésünket, közösségbe 
tartozásunk érzését segıt́i, ha időt szakıt́unk erre az imádkozásra, elmélkedésre.
A Szállást keres a Szent Család kilencedet december 15-től mindennap 16 órától közösen imádkozzák a résztve-
vők a templomban/sekrestyében valamint online formában. Az imakilenced záró ájtatossága december 23-án, 
szerdán lesz 16 órakor a templomban, majd 17 órától szentmise a Szent Család imakilencedet végzőkért. Várjuk 
mindazokat, akik szeretnének valamilyen formában kapcsolódni ehhez a szép karácsonyváró hagyományhoz.

A	Karácsonyi	idő	szertartásai	templomunkban
Szenteste	-	December	24.	csütörtök	-	16.30	–	„Éjféli”	szentmise
Urunk	születése	(parancsolt	ünnep)	-	December	25.	(péntek	)	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	-	December	26.	(szombat)	17.00 - U� nnepi szentmise
Szent	István	már	az	újszülött	Egyházban	a	keresztény	megbocsátás	példája,	a	vértanú	lelkület	nevelője,	a	hittérítők-
nek	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	szere-
tettel	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 ünnep) -	Január	1.	(péntek)	9.30	–	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.	(szerda)	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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Decemberi	demográfia
Házasságkötés:
Nem	azért	szeretlek,
aki	te	vagy,	hanem	azért,
aki	én	vagyok	melletted.
/Erich	Fried/

Csiszár Péter és Berta Andrea

Halálozás:
Kozma István János (1959.); 
Meleg György Mihályné (1950.)

Az FBH-NP Nonpro�it KFT ezúton kıv́ánja tájékoz-
tatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január hónap-
ban 2 alkalmas dıj́mentes fenyőfabegyűjtést szervez. 

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szıv́esked-
jenek kihelyezni 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 le-
gyen. Fenyőfabegyűjtés Bordányban 2021. január 5-
én és 2021. január 19-én történik.

Fenyőfagyűjtés
év	eleji	rendjéről

Véradás	a	Faluházban
2021. január 8-án, pénteken 13:00-17:00 óra között 
véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Területi Szer-
vezete a Faluház szıńháztermében. Adj vért és segıt́s 
Te is! A véradáson résztvevők ajándékokat kapnak.
Kérjük a véradókat, hogy a személyi igazolványukat, 
lakcıḿkártyájukat és TAJ kártyájukat hozzák maguk-
kal. Adományozzon egészséget - aki vért ad életet ad!

Kedves bordányi
mozgáskorlátozott csoporttársaink!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
Boldog Új Évet, jó egészséget kívánunk.

Árva Zoltánné
     csoporttitkár
             és a
          Vezetőség
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Kedves Látogatóink! A Faluház és Könyvtár szol-
gáltatásait (könyv, képregény, magazin, DVD és 
CD kölcsönözés; naptár vásárlás; fénymásolás-
nyomtatás) az alábbi időpontokban tudják igény-
be venni az ünnepek előtt: december 18-án pén-
teken 8-18 óráig, 21-én hétfőn és 22-én kedden 
8-16 óráig, valamint 23-án szerdán 8-18 óráig. 
2020. december 24. és 2021. január 3. között 
Faluház és Könyvtár veszélyhelyzet alatt nyújtott 
szolgáltatásai szünetelnek.

Faluház	szolgáltatási	az	ünnepek	előtt
Ezúton	kívánnak	meghitt	készülődést,	békés,
szeretetteljes	ünnepeket	és	élményekben,
eredményekben,	kapcsolatokban	bővelkedő

új	esztendőt	mindenkinek	az	intézmény	dolgozói!

“Gyerek	mellett
tanulok”	Ösztöndíj
A Magyar A� llamkincstár vissza nem térıt́endő támogatást nyújt ösztöndıj́ formájában. Az ösztöndıj́ célja a kisgyer-
meket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása, a nők foglalkoztatásának elősegıt́ése. A projekt 
keretében a Kincstár azon szülők számára nyújt támogatást, akik 18. életévüket betöltötték és a gyermek nevelé-
se mellett, általános iskola 5-8. osztályainak elvégzésére irányuló felkészıt́ő képzésen, középfokú oktatási intéz-
ményben folyó, érettségire felkészıt́ő képzésen vagy iskolarendszerű oktatásban, felnőttképzés keretében meg-
valósuló, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképzésen kıv́ánnak részt venni. A támogatás mértéke 
magas intenzitású képzés esetében a képzés időtartama alatt, de legfeljebb 12 hónapig, legfeljebb havi 100 000 
forint, mıǵ az alacsony intenzitású képzés esetében havi 40 000 forint, de legfeljebb 200 000 forint lehet. Felhıv́-
juk a �igyelmet arra, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a már megkezdett képzésre vonatkozóan, a képzés-
nek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3. hónapon belül kell megkezdettnek lennie. További részletek a 
bordany.com-on.
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Fotó: Maróti Dávid

A Bordányi Gyermek- és I�júsági O� nkor-
mányzat 2020. december 9-én este 6 
órától tartotta soron következő ülését a 
Bordányi I�júsági Információs Pontban. 
A �iatalok három napirendi pont tár-
gyalására kaptak meghıv́ót Lajkó Bálint 
i�júsági polgármestertől.  Elsőként az új 
gyermek- és i�júsági önkormányzati vá-
lasztások kiıŕásáról, a választás lebonyo-
lıt́ásának ütemtervéről döntöttek. A má-
sodik napirendi pontban az i�júsági ön-
kormányzat négyéves ciklusa alatti gaz-
dálkodásának áttekintésére került sor, 
mıǵ a harmadik napirendi pontban egye-
bek tárgyalását tervezték.
Az i�júsági polgármester tájékoztatta a 
képviselőket, hogy a jelenlegi képviselő-
testület mandátuma lejárt, hiszen kitöl-
tötték a négy éves megbıźatásukat. A 
szokásoknak megfelelően az új válasz-
tásokat 2020. december közepén meg 
kellett volna tartani, azonban mivel a 
vıŕushelyzet miatt eddig nem tudtak ha-
tározatképesen tanácskozni, a decem-
ber 18-ra tervezett választások elhalasz-
tásra kerültek. A képviselő-testület �i-
gyelembe véve választási alapokmányuk 
előıŕásait, valamint a szokásjogot úgy 
döntött, hogy a választást 2021. január 
29-én (pénteken) tartják meg. Ehhez 
igazodva elfogadták az új ütemtervet is.
A második napirendi pontban a koráb-
bi évek pénzügyeit tekintették át. Az if-
júsági önkormányzat költségtakaréko-
san, jól gazdálkodva működött. Az új 
képviselő-testületnek a megállapıt́ott 
pénzmaradvány alapján közel két és fél 

Leköszönt	a	regnáló	i�júsági	képviselő-testület

SzerdaKedd
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6°C
0°C

8°C
2°C

5°C
-1°C

Hétfő

Csütörtök Péntek

8°C
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7°C
1°C
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1°C

IDŐJÓS
A	Bordányi	Napló
jövő	heti	időjárás

előrejelzése

Elvétve	felhős Elvétve	felhős

7°C
2°C

Elvétve	zápor

Elvétve	felhős

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.

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.

millió forintot adnak át, a pénz a �iatalok érdekében történő hasznosı-́
tásáról már a január végén megválasztott �iatalok dönthetnek majd.
A harmadik napirendi pontban Tanács Gábor Bordány Nagyközség 

O� nkormányzatának polgármestere kért szót. Megköszönte a képvise-
lő-testület munkáját. Elmondta, hogy bıźik abban, hogy az i�júsági ön-
kormányzatban dolgozó �iatalok az elmúlt négy év alatt a programo-
kon, rendezvényeken keresztül, illetve a képviselő-testületi munka so-
rán rengeteg élménnyel, tapasztalattal gazdagodtak, amelyet hasznosı-́
tani tudnak életük során. A képviselők számára emlékül, és munkájuk 
elismeréseként egy-egy ajándékot ad át.
Lajkó Bálint i�júsági polgármester a képviselők nevében is megköszön-
te a települési önkormányzat, illetve a polgármester segıt́ségét, és pol-
gármesteri pozıćiójának utolsó momentumaként a képviselő-testületi 
ülést bezárta. Az új képviselő-testület a választásokat követően jövő 
februárban ülésezhet majd először, amikor épıt́ve az új polgármester 
és a képviselők terveire megalkotják programjukat.

Elvétve	zápor Elvétve	zápor

Havas	eső



12 Bordányi Napló  |          

ELLEMES ÜNNEPEKE 
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