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Teljesen színes kívül-belül Tartalom
Jubileumát ünnepli településünk lapja
Az első szám 1991 szeptemberében jelent meg, azóta eltelt 30 év. A helyi lap számos
változáson esett át. Kezdetben a magyar címer díszítette a kiadványt, melyet 1993
márciusában a Bordány címer váltott, akkor még fekete-fehér nyomtatásban. Első
nagy fordulatot 2011 márciusában, majd legutóbb 2017 januárjában volt. Ekkor már
egyre modernebb formát öltött a lap.
Bővebben a 11. oldalon!
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„A különbség a között, amit megteszünk és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot.” – Mahatma Gandhi

Korlátozozott számban még kapható
településünk 2021-es asztali naptára
BordányKártyával ingyenes!
Asztali naptár ár: 300 Ft
Fali akasztóval: 350 Ft
Megvásárolható és átvehető a Faluház
előterében munkanapokon 8.00-16.30 között!

Gyűjtsünk együtt

inteligens zebrára
Minden beérkező forinthoz az önkormányzat
további egy forint támogatást ad hozzá
Bővebben a 2. oldalon!

Pályázati forrásból újulhat meg
az Arany János és a Honvéd utca
Tová bb szé pü lhet, fejlő dhet nagykö zsé gü nk egy
sikeres, a Belü gyminiszté riumhoz benyú jtott pá lyá zatnak kö szö nhető en. Az ö nkormá nyzat jelentő s pá lyá zati forrá st nyert ké t ú tszakasz felú jı-́
tá sá ra. Mind az Arany Já nos, mind a Honvé d utcá ban jelentő s fejleszté s való sulhat meg a tavasz
folyamá n.
Mindké t utcá ban tető szelvé ny kialakıt́á sá t javasoltá k a szakemberek, legalá bb 3,5 mé teres szé lessé gben 75 cm szé les é s 20 cm vastagsá gú zú zottkő padká val. Az ú tcsatlakozá sok kö rnyezeté ben a meglé vő aszfalt mará sa utá n a kopó ré teg kifuttatá sa 1,5 mé teren tö rté nik meg.
Az Arany Já nos utcá ban az ú t fő ú t felő li vé ge kiszé lesıt́é sre kerü l, á tlagosan 1,5 mé teres szé lessé gben, nagyjá bó l 34 m hosszan. Ezen a szakaszon geotextıĺia terıt́é se utá n 40 centimé teres
zú zottkő alap beé pıt́é se tö rté nik, majd 5 cm vastag kö tő ré teg kerü l kié pıt́é sre. Az utcá ban 3 db
szennyvıźakna szintre emelé sé t is meg kell majd
oldani, erre az ú j kopó ré teg kialakıt́á sa utá n kerü l sor. A padká hoz kö zel eső oszlopok lá tható sá gi festé sé re is szü ksé g van. Mivel az utca egyik
felé n a lakó k a padka vonalá ban beton folyó ká t
alakıt́ottak ki, ıǵy itt 2 mé ter szé lessé gben a meglé vő aszfalt mará sa utá n az egyoldali lejté skialakıt́á s kié pıt́é sé t javasoltá k, ıǵy is é pü l majd meg
ez a szakasz.

A Honvé d utcá ban is megvaló sul az aszfaltozá s a Kossuth utcá tó l egé szen a Deá k té r kezdeté ig, ahol a keresztező dé sben

az aszfalt kifuttatá sá val é r majd vé get. A szakemberek szerint
a Honvé d utcai parkoló é s a vele szemben levő ö bö lben 1-1 mé ter szé lessé gű szakasz mará sa az ú j aszfaltré teg kifuttatá sa
miatt lett indokolt. Jelenleg a vıźelvezeté s nincs megoldva ezen a szakaszon, amely sajnos a pá lyá zati kö ltsé gveté sbe sem
fé rt bele, ezt az ú tfelú jıt́á s elő tt kell mé g kezelni. Tartó s ú tburkolati jellel festik fel ú jra a gyalogá tkelő helyet, a keré kpá ros
á tvezeté st, a parkoló helyek sá vjait, illetve az ö bö l forgalom
elő l elzá rt terü let burkolati jeleit. A padkarendezé s sorá n az
iskola parkoló já nak gyephé zagos kö vezé sé t szintre kell emelni 2 sor szé lessé gben. A tö bbi - 1 sorban elhelyezett - kő tö redezett á llapota miatt felszedé sre kerü l.

Intelligens zebra vigyázhat településünk
gyalogosaira
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata ahogy azt má r korá bban jeleztü k
2021-tő l elindıt́ja kö zö ssé gi inanszıŕozá si programjá t, melynek kereté ben a telepü lé sen é lő csalá dok, cé gek, vá llalkozá sok kö zvetlenü l tá mogat-

hatnak a nagykö zsé g é leté ben fontos fejleszté seket. A rendszer lé nyege,
hogy segıt́ ö sszekapcsolni é s tová bb erő sıt́eni a Bordá ny telepü lé s fejleszté sé ért elkö telezett embereket. Nagyon sok vé lemé ny, javaslat é rkezett az
elmú lt idő szakban a megnö vekedett Kossuth utcai forgalom kapcsá n,
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ezen belü l is a biztonsá gosabb gyalogá tkelő hely kialakıt́á sá val kapcsolatosan. Az ö nkormá nyzat má r ré gó ta vizsgá lja a kü lö nfé le megoldá si
javaslatokat - kö rforgalom, kö zlekedé si lá mpá k elhelyezé se -, azonban
mindezek megvaló sıt́á sa tıźmillió
forintná l is tö bb kö ltsé get jelentene.
Egy magyar cé g a gyalogosok vé delme é rdeké ben kidolgozott egy olyan
megoldá st, amely mind nappal, mind
pedig é jszaka az á tkelé s megkezdé se elő tt é rzé keli é s lá tható vá teszi a
gyalogost a já rmű vel kö zlekedő k szá má ra. A gyalogá tkelő hely né gy sarká ban telepıt́ett oszlopokon lé vő ,
sá rga villogó fé ny felhıv́ja a igyelmet a veszé lyre, mıǵ az ú ttesten á thaladó gyalogost, az ú ttest felett kivetıt́ett fé nysık
́ teszi jó l é szrevehe-

tő vé . Ezt a dinamikus fé nyhatá st eső s, kö dö s idő já rá skor fellé pő fé nyszó ró dá s mé g tová bb erő sıt́i, fokozott biztonsá got nyú jtva ezzel az á thaladá shoz. Nagyon fontos, hogy a rendszer telepıt́é s utá n fenntartá si
kö ltsé ggel nem rendelkezik, hiszen napelemes rendszer mű kö dteti,
kö rnyezetbará t technoló gia is egyben.
Kö zö s biztonsá gunk é rdeké ben a telepü lé s ké pviselő -testü lete kö zö ssé gi inanszıŕozá si program kereté ben ezt, a lakosok á ltal is jelzett fejleszté st kıv́á nja első ké nt megvaló sıt́ani. Amennyiben fontosnak tartja, hogy ez a fejleszté s lé trejö jjö n é s ezt szıv́esen tá mogatná anyagilag
is, akkor ké rjü k, hogy a Bordá ny Kö zsé g Fejlő dé sé ért Kö zalapıt́vá ny
10402805-50526849-86491003 szá mú bankszá mlá já ra tö rté nő uta-

lá ssal ez megteheti. Ké rjü k, hogy a megbıźá s kö zlemé ny rovatá ba a "ZEBRA"
szó t tü ntessé k fel. A programra ö sszegyű jtö tt pé nzrő l folyamatosan beszá molunk majd informá ció s csatorná inkon, minden beé rkező forinthoz az ö nkormá nyzat tová bbi egy forint tá mogatá st fog nyú jtani, hogy a fejleszté s kö zö s
szá ndé kbó l, mielő bb megvaló sulhasson
nagykö zsé gü nkben.

Kitelepítették az új Készítsünk közösen
forgalomtechnikai húsvéti tojásfát!
Ugyan mé g csak most é rtek vé get a Kará csonyi ü nnepek,
tükröket
azonban az ö nkormá nyzat megkezdte a Hú své ttal kapKihelyezé sre kerü ltek azok a forgalomtechnikai tü krö k, melyek a Kossuth Lajos é s a Benke Gedeon utca

keresztező dé sé nek jobb belá tható sá gá t segıt́ik. Onkormá nyzatunk beszerezte az ehhez szü ksé ges engedé lyt a Magyar Kö zú t Nonpro it Zrt-tő l, ıǵy a tá blá k
megé rkezé sé t kö vető en, a telepü lé sü zemelteté sben
dolgozó munkatá rsaink mindké t tá blá t kitelepıt́etté k.
Bıźunk benne, hogy a forgalmas fő utcá nkon, a tá blá k
á ltal nyú jtott jobb belá tható sá g segıt́i é s biztonsá gosabbá teszi az itt kö zlekedő k mindennapjait.

csolatos telepü lé si feladatok elő ké szıt́é sé t is. A tervek szerint a gyerekek é s csalá dok szá má ra ké szü lő meglepeté s
mellett egy ú gynevezett tojá sfa is elké szü lne, amely má rcius 22-tő l egé szen á prilis 6-ig szın
́ esıt́ené nagykö zsé gü nk kö zpontjá t, a Szent Istvá n teret. Ebben az elő ké szü letben a bordá nyi csalá dok, vá llalkozá sok is segıt́hetnek azzal, ha felajá nlanak erre a cé lra fá ra akasztható szı-́
nes mű anyag tojá sokat. Ezeket a felajá nlá sokat januá r 26tó l (keddtő l) egé szen februá r vé gé ig vá rná nk a Faluhá zban! A cé l, hogy egy miné l tö bb dıśzbő l á lló , ö sszefogá ssal
megvaló suló fa jö jjö n lé tre. Elő re is kö szö njü k a segıt́sé gé t!

Nézd mobilon és felpörget az új
Legjava reklám ilm
Telepü lé sü nk első szá mú termé kcsalá dja a Legjava ú jabb termé kkel bő vü lt, a Fű szeres paradicsomszó sz reklá mja nemré g kerü lt nyilvá nossá gra. Ez alkalommal egy kreatıv́ é s innovatıv́ ö tlettel á lltak elő a Legjava marketinges szakemberei. A reklá m ilm é rdekessé ge, hogy VR360-as technoló giá val ké szü lt, ami egy egé szen kü lö nleges é lmé nyt nyú jt né ző inek szá mıt́ó gé pen, mobilon, vagy aká r VR szemü vegen keresztü l is.
Ilyen jellegű videó val a telepü lé sen tavaly vé get é rő Mozgó ilm, mozgó
klub havi szakkö r szeptemberi foglalkozá sá n Ré vé sz Zsolt ismertette meg
a tá rsasá got, ami annyira megtetszett mindenkinek, hogy a csapat forgató kö nyvıŕó ja egybő l ö sszerakott egy kis reklá m ilm ö tletet.
Valká r Anna é s Bá lint Hanga Rea a Bordá nyi I jú sá gi Informá ció s Pont konyhá já ban a Legjava fű szeres paradicsomszó sz felhaszná lva sü t-fő z. A rekBordányi Napló | 3

lá m ilm narrá torá nak hangja sokaknak ismerő s lehet, ugyanis azt Lajkó Bá lint a helyi online hıŕadó felolvasó ja
kö lcsö nö zte. Az ö sszesen 3 perc 5 má sodperces videó egyes ré szeit kü lö n-kü lö n is ajá nlott megtekinteni, ugyanis
nagyon egyszerű en é s gyorsan elké szıt́hető inomsá gokhoz adnak ö tleteket a lá nyok.
Ne feledjé k, ha kedvet kaptak hogy megkó stoljá k az ú j Legjava fű szeres paradicsomszó szt, lá togassanak el a
homokhatipiac.hu oldalra é s tegyenek egyet Onö k is a kosarukba.

Téli madáretetés az óvodában

A hideg, té li idő já rá s bekö szö nté vel az eddigi hagyomá nyokhoz hıv́en idé n is kikerü ltek az ó voda udvará ra a
madá retető k. A gyerekek nagy ö rö mmel ké szıt́etté k a
„madá r csemegé t”: almakariká kat zsıŕba, majd magvakba forgattak. Ezeket kö zö sen kiakasztottuk a fá kra. Az
etető k mellett szinté n fontos eleme a madarak gondozá sá ban az itató is, ami szinté n rendelkezé sre á ll az udvarunkba lá togató madarak
szá má ra. Megtudtuk az MME
kisvideó já bó l, hogy ezt aká r
fü rdé sre is haszná lhatjá k,
mé g ebben a hidegben is. Illetve, hogy mit, mié rt adhatunk
nekik enni. A kö rnyezettudatos szemlé letmó d, a termé szet
szeretete, az á llatok vé delme
mind szerepet kap ó vodá nkban. Mé g ő sszel kikerü lt a dió fá ra dé l-keleti tá jolá ssal egy
„B” tıp
́ usú madá rodú , amit a
Magyar Madá rtani Egyesü lettő l vá sá roltunk. Ezzel jö vő beni cé ljaink egyiké t kezdtü k
megvaló sıt́ani, ami a Madá rbará t Ovoda cım
́ elnyeré se.
Ehhez legalá bb 1 é vig mű kö dtetni kell az etető ket, itató kat,
illetve a meg igyelé seket feljegyezni, melyet egy jelentő lap vezeté sé vel szü ksé ges igazolnunk. Remé ljü k, hogy hamarosan lakó ja is lesz az
odú nak. Naponta ellenő rizzü k, hogy kell-e ú jra tö lteni
elesé ggel vagy a befagyott vizet cseré lni, hiszen a folyamatossá g a kulcsa a feladatnak. A gyerekekkel a csoportszobá bó l má r lá ttunk gerlé ket é s verebeket is csemegé zni az etető kben. Mindez jó alkalom, hogy megismerjü k a madarak nevé t. Ez a lá tvá ny jó leső é rzé ssel
tö ltö tt el mindenkit, hogy ö nzetlenü l segıt́hettü nk a kis-

madarakon. A gyerekeket az é rzelmeiken keresztü l lehet megnyerni. A rá csodá lkozá s ö rö me az, amivel ilyen
kicsi korban el tudjuk kezdeni a kö rnyezetü nkre való
oda igyelé s igé nyé t. Ez szoros pá rhuzamot alkot a Boldog Ovoda alapelveivel: a igyelmessé g, egymá s tisztelete, a tö rő dé s, az empá tia, melyeket nemcsak tá rsaink
felé , hanem a minket kö rü lvevő termé szet felé is gyakorolhatunk. Fontos megismertetni velü k az ok-okozati
ö sszefü ggé seket. Ha té len folyamatosan gondoskodunk
kis bará tainkró l, akik nem talá lnak elé g elesé get a termé szetben, akkor azok nyá ron
biztosan meghá lá ljá k a gondoskodá sunkat. A té má t tová bb szın
́ esıt́ettü k mesé kkel,
versekkel, dalokkal é s ké zmű ves foglalkozá sokkal, ismeretterjesztő kis ilmekkel.
Tová bbi terveink kö zö tt szerepel tavaszra egy fecskefé szek
telepıt́é si projekt. Az ehhez
szü ksé ges fé szkeket má r nyá ron elké szıt́etté k a gyerekek.
A sikeres fé szekraká st é s bő vıt́é st saras szalma kiké szıt́é sé vel szeretné nk elő segıt́eni.
A madá reteté s folyamata egé sz té len meghatá rozó lesz
az ó voda é leté ben, hiszen ezt a té má t hé trő l hé tre má s
csoport fogja feldolgozni.
A napokban nem csak a kismadarak, hanem mi is nagyon boldogok voltunk, hiszen az idő já rá snak kö szö nhető en sikerü lt kihaszná lnunk a té l ö rö meit. Szá nkó ztunk, hó golyó ztunk a gyerekek é s az ó vó né nik nagy
ö rö mé re.
Horváthné Kálmán Zita
intézményvezető-helyettes

Nyelvész Barátok Közössége Díj
Iskolá ká nkban fontos a magyar nyelv á polá sa. Tanuló ink minden é vben ré szt vesznek a Nyelvé sz anyanyelvi tanulmá nyi
versenyen, melynek iskolai forduló já n idé n tizenké t gyermek
mé rte ö ssze tudá sá t má s á ltalá nos iskolá k diá kjaival. Az eredmé nyekre mé g vá rni kell, de az biztos, hogy hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak a versenyző k. A 8/a osztá ly Hő dö r
Zoltá nné vezeté sé vel sikeresen pá lyá zott a Nyelvé sz Bará tok
Kö zö ssé ge Dıj́ra, melyet Ocskó Zoltá n igazgató ú r adott á t a
gyerekeknek. Ezt a dıj́at idé n az orszá g á ltalá nos iskolá i kö zü l
kilenc vehette á t.
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Hősnevelde az iskola keretein belül

Iskolá nkban 2021. januá r 19-é n ú jraé leszté si bemutató
volt a 7. osztá lyos tanuló k ré szé re. A programot a Szegedi Tankerü leti Kö zpont szervezte, az Orszá gos Mentő szolgá lat tá mogatá sá val.
Az elő adá son szó volt tö bbek kö zö tt arró l, hogyan viselkedjü nk a bajbajutott szemé ly kö rnyezeté ben, a mentő hıv́á s szabá lyairó l, arró l, hogyan kell vizsgá lni egy reakció ké ptelen szemé lyt, a mellkasi kompresszió ró l é s a
fé lautomata de ibrillá tor haszná latá ró l is.
A ré szletes magyará zat é s bemutatá s utá n a gyerekek is
gyakorolhattá k az oktató á ltal bemutatottakat.
A legfő bb hangsú lyt az ú jraé leszté s (mellkasi kompreszszió é s a fé lautomata de ibrillá tor haszná lata) kapta. A
szü ksé ges eszkö zö ket, egy ú jraé leszté si fantombá but é s
a de ibrillá tort az Orszá gos Mentő szolgá lat biztosıt́otta
szá munkra.
Az oktatá sban ré sztvevő gyerekek kö zü l mindenki kipró bá lhatta az eszkö zö ket. Testkö zelbő l lá thattá k, hogy
mennyire nagy oda igyelé st é s koncentrá ció t igé nyel egy-

egy feladat vé grehajtá sa. A gyakorlati feladatok utá n
ké rdé seket tehettek fel.

A legfontosabb, hogy a tanuló kban tudatosıt́suk azt,
hogy hatá rozott, nyugodt fellé pé ssel ő k is é letet
menthetnek.
Kiss Csaba, testnevelő tanár
„Ha megmentesz valakit, az kelt benned egy olyan érzést, hogy te egy jó ember vagy, segítesz másokon.”

Tartsuk be az iskola szabályait!

Tisztelt Szü lő k é s Gyerekek! Az iskolá ba csak az itt dolgozó szemé lyek é s a tanuló k lé phetnek be! A kıśé rő
szemé ly a gyermeket kizá ró lag a kapuig kıśé rheti. Az iskolá ban a tanuló k 7:30-16:00 ó rá ig tartó zkodhatnak. Ké rjü k, a fenti idő pontok szigorú betartá sá t!
Kizá ró lag indokolt esetben 6:30-7:30-ig
hajnali felü gyeletet biztosıt́unk azon tanuló k szá má ra, akik elő zetesen ıŕá sban ké rik.
A dé lutá ni hazaindulá st - a napkö zis csoportok zavartalan mű kö dé se miatt 15:00, 15:30, 16:00-kor, csoportokban
szervezzü k (az osztá lyfő nö kö k igé nyfelmé ré se alapjá n). Ettő l elté rő , egyedi esetekben ké ré sü ket elő zetesen ıŕá sban jelezzé k
az osztá lyfő nö knek. A gyerekeket felnő tt
kıśé ri a kapuig é s á tadja a kıśé rő nek.
Kizá ró lag indokolt esetben 16:00-17:00ig felü gyeletet biztosıt́unk azon tanuló k
szá má ra, akik elő zetesen ıŕá sban ké rik.
Megé rté sü ket é s segıt́ő együ ttmű kö dé sü ket kö szö njü k! Tartsuk be a szabá lyokat é s vigyá zzunk egymá sra!
Tisztelettel: a tantestület dolgozói

Lezárult a Könyvfaló Könyv-faló verseny
Telepü lé sü nkö n a Kö nyvfaló Kö nyv-faló pá lyá zat 2016-ban indult el. A
program cé lja, hogy a ré sztvevő gyerekek miné l tö bb kö nyvet elolvassanak, ıǵy gyű jtve az olvasá sé rt já ró csillagokat. A 2020. é v elejé n kezdő dö tt Kö nyvfaló verseny december vé gé n lezá rult.
A felső tagozatosok kö zü l a legtö bb csillagot, ö sszesen 69-et Olajos Dó ra gyű jtö tt. Má sodik helyezett lett Juhá sz Anna 62 csillaggal, mıǵ a harmadik helyet Stadler Hanga Eszter szerezte meg 43 csillaggal.
Az alsó tagozatosok kö zü l az első helyet Boros Kincső szerezte meg 16
csillaggal. Minden ré sztvevő nek kö szö njü k a ré szvé telt. A nyerteseknek ezú ton is gratulá lunk! Nyeremé nyeiket elő re egyeztetett idő pontban á tvehetik a Faluhá z elő teré ben.
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Félúton az 1800 sípos orgona felé
2018 augusztusá ban, a győ ri orgona elbontá sakor mé g
nagyon tá vlati cé lnak tű nt az, hogy a bedobozolt sıp
́ ok
egyszer a mi templomunkban fognak megszó lalni. Má ra azonban az á lmok tervekké vá ltak, a tervek pedig a
megvaló sulá s felé haladnak.
Sok-sok gondolkodá s, beszé lgeté s, szá molá s utá n
rajzoló dott ki, hogy miké nt tudjuk az
ajá ndé kba kapott orgoná t ú gy felé pıt́eni, hogy kö zben a jelenlegi
hangszerü nk é rté keit is megmenthessü k, s a templomunk neogó tikus stıĺusá ba beilleszthessü k. A
ké rdé s nyitottsá gá t jó l
kifejezi a sıp
́ jegyeken
lá tható á brá zolá s, ahol
az orgona homlokzatá hoz homá lyosan megrajzolva kapcsoló dik a
bő vıt́mé ny. Má ra azonban kirajzoló dott az a
ké p, ami majd a kó rusra felné zve elé nk fog
tá rulni.
Nagyon megkö szö njü k
mindazoknak, akik bizalmat szavaztak, s bá rmilyen mó don tá mogattá k ezt a
nagyszabá sú projektet. A pá lyá zati tá mogatá s é s a kü lö nbö ző formá ban beé rkezett adomá nyok segıt́sé gé vel
elké szü lt a bő vıt́é s mé rnö ki terve é s a homlokzat
lá tvá nyterve. December elejé n a jelenlegi orgoná nk
takarıt́á si é s karbantartá si munká ja is megtö rté nt. Ez
azt jelenti, hogy a mesterek a tö bb mint 600 sıp
́ ot
kiszedté k, portalanıt́ottá k, a hangszert á tvizsgá ltá k, a
kü lö nfé le hibá kat kijavıt́ottá k, a sıp
́ okat visszatetté k,
intoná ltá k é s felhangoltá k.

2021. má rcius vé gé re az 1. ü temben vá llalt tervekné l
vá rható an tö bb való sul meg: A megú jult há rommanuá los já tszó asztalró l vá lik megszó laltatható vá a mi kis
orgoná nk, beé pıt́é sre kerü lnek a Győ rbő l hozott pedá l
sıp
́ sorok, valamint elké szü l az ú j orgonaszekré ny is az
eredeti forma megtartá sá val.
Eddig kö zel 150 sıp
́ talá lt gazdá ra. Ok
kö zel 2 millió Ft-tal tá mogattá k a
kö ltsé geket. A kibő vıt́ett orgona sıp
́ jainak szá ma kö rü lbelü l 1800 lesz.
Mindenkit bá torıt́unk
arra, hogy egy-egy sıp
́
ö rö kbefogadá sá val
já ruljon hozzá az
orgonaprojekt 2.
ü temé nek - a bő vı-́
té snek - megvaló sı-́
tá sá hoz.
A né vre szó ló sıp
́ jegyek 5.000 Ft-os,
10.000 Ft-os illetve
20.000 Ft-os cım
́ letekben a sekrestyé ben megvá sá rolható ak. Aki 100.000
Ft feletti adomá nnyal tá mogatja az orgonaé pıt́é st, az a
dıśzsıp
́ jegyé t a majdani orgonaszentelő alkalmá val
ü nnepé lyes keretek kö zö tt veheti majd á t.
Bıźom benne, hogy kö zö s erő feszıt́é sü nknek kö szö nhető en együ tt gyö nyö rkö dhetü nk majd a megú jult
hangszerü nkben, melynek gazdag hangja sok-sok é vtizeden keresztü l kıśé rheti imá dsá gainkat, emelheti
lelkü nket a Jó istenhez.
Gábor Tamás

Február 2-án lesz Urunk bemutatásának,
Gyertyaszentelő Boldogasszonynak ünnepe
Arra emlé kezü nk, hogy Szű z Má ria negyven nappal Jé zus szü leté se utá n bemutatta gyermeké t a jeruzsá lemi
templomban. A szoká snak megfelelő en a szü lő k, Má ria é s Jó zsef á ldozatké nt ké t gerlicé t vagy galamb ió ká t ajá nlottak fel, é s az Urnak szentelté k az első szü lö tt iú t. Az á ldozat fö lajá nlá sakor jelen volt Anna é s Simeon is, aki a nemzeteket megvilá gosıt́ó vilá gossá gnak nevezte Jé zust:
„Bocsásd el most, Uram, szolgádat *szavaid szerint békességben,
hiszen már meglátták szemeim, *akit küldtél, az Üdvözítőt.
Őt adtad számunkra *csodájára minden népnek,
hogy fényeskedjék az egész világnak, *mint választott néped
dicsősége.”
(Luká cs evangé liuma 2, 29-32.)
A vilá g vilá gossá gá val való talá lkozá s szimbó lumaké nt alakult ki a gyertyaszentelé s szoká sa. A gyertya – mint Jé zus Krisztus jelké pe – egyike a legré gibb szentelmé nyeknek. Má r az ó kereszté ny korban Krisztus jelké pé vé vá lt: magá t fö lemé szti, hogy má soknak szolgá lhasson. A hı-́
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vek á ltal hozott é s a templomi gyertyá k megszentelé se
februá r 7-é n lesz a szentmise kereté ben. Szentelt gyertya vá sá rlá sá ra is lehető sé g nyıĺik a sekrestyé ben.
(100 Ft/db)
Februá r 2-á n ü nnepli az egyhá z a Megszentelt Elet
Vilá gnapjá t. Ezen a napon az egyhá z azt a mintegy egymillió fé r it é s nő t is ü nnepli, akik a vilá gon megszentelt é letet é lnek. “Az ü nnep cé lja: há lá t adni Istennek a
megszentelt é let ajá ndé kaié rt, elő mozdıt́ani a hıv́ek

Egyházközségünk hírei
Februá r 2-tő l (kedd) februá r 10ig (szerda) vé gezzü k mindennap
16 ó rá tó l a Lourdes-i kilencedet a
sekrestyé ben.

kö ré ben ennek az é letformá nak az ismereté t é s
szereteté t, valamint lehető sé get adni a megszentelt é letet é lő knek, hogy tudatosuljon bennü k é letü k szé psé ge é s azok a csodá k, amelyeket az Ur bennü k é s á ltaluk mű vel az egyhá z é s a vilá g javá ra.” Imá dkozzunk a
szerzeteseké rt é s a megszentelt é letet é lő ké rt, valamint
a hivatá soké rt!
Ezen a napon, februá r 2-á n 16.00 ó rakor kezdő dik a
Lourdes-i kilenced imá dkozá sa is a sekrestyé ben.

Februá r 3. Szent Balá zs pü spö k é s vé rtanú ü nnepe. A szombati é s vasá rnapi
( februá r 6., 7.) szentmisé ken lesz a balá zsá ldá s, amely ké t (ré gebben X, ma
Y alakban ö sszekö tö tt) gyertyá val adott á ldá s torokbetegsé g é s minden má s
baj ellen.
Februá r 17. - Hamvazó szerda, a nagybö jt kezdő napja, a Hú své tvasá rnaptó l
visszaszá molt 40. hé tkö znap, szigorú bö jti nap. Ezen a napon tilos hú st fogyasztani, a nap folyamá n egyszer szabad jó llakni, de megengedett 2 má sik,
csö kkentett mé rté kű é tkezé s. Megtartá sa a betö ltö tt 18. é vtő l a megkezdett
60. é vig kö telező . A fő é tkezé s á thelyezhető a megszokottó l elté rő idő pontra
is. Fel vannak mentve a betegek, a terhes é s szoptató anyá k, s akik egy é tkezé s alkalmá val csak keveset fogyaszthatnak.
Hamvazó szerdá n 17 ó rakor lesz szentmise templomunkban. A hamvazá s
szertartá sá t a nagybö jti idő első szombatjá n é s vasá rnapjá n is vé gezzü k.
Nagybö jtben pé ntekenké nt 16.00 ó rá tó l vé gezzü k templomunkban a keresztutat.

Minden hó nap első szombatjá n
16 ó rá tó l a Ró zsafü zé r Tá rsulat
imaó rá ja a templomban
Minden hó nap első vasá rnapjá n
é s minden pé nteken a szentmise
utá n Szentsé gimá dá si imaó rá t
tartunk a templomban.

Farsang és
nagyböjt
A II. Vatiká ni Zsinat rendelkezé sei é rtelmé ben a ró mai katolikus egyhá z januá r 6-á n a há romkirá lyok lá togatá sá t ü nnepli vıźszentelé ssel egybekö tve.
Vıźkereszt napjá n volt szoká s a
szentelmé nyek hazavitele: a
szenteltvıźnek gyó gyıt́ó hatá st

tulajdonıt́ottak. A há zakat vıźzel é s só val szentelté k meg, a pap kré tá val a szemö ldö kfá ra ıŕta a há zszentelé s é vé t é s a G, M, B betű ket (Gá spá r, Menyhé rt é s
Boldizsá r). Vıźkereszt napjá tó l a nagybö jt kezdeté t jelentő hamvazó szerdá ig
tart a farsang, a karnevá lok ü nnepi idő szaka. A hamvazó szerda utá ni napon a
bö jtö t mé g felfü ggesztetté k, hogy a farsangi maradé kot elfogyaszthassá k – ez
a torkos csü tö rtö k. A magyarsá g farsangi szoká sai é s hiedelmei fő ké nt a há rom utolsó farsangi napra – farsang-vasá rnapra, farsanghé tfő re é s hú shagyó keddre (“a farsang farka”) – vonatkoznak, amely té lbú csú ztató is. A legjellemző bb az á larcos, jelmezes alakoskodá s, ma is hıŕes a mohá csi busó já rá s. Jellegzetes farsangi é telek a ká poszta, a disznó hú s, a fá nk, é s ekkor rendezik a
kü lö nbö ző farsangi bá lokat.
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Rendszeres egyházközségi hozzájárulás
Az elő ző é v vé gé n má r beszá moltunk az egyhá zkö zsé gi
hozzá já rulá s dıj́á nak vá ltozá sairó l, most szeretné nk fel-

hıv́ni a lakosok igyelmé t a be izeté s fontossá gá ra é s lehető sé geire. Az egyhá zkö zsé g első dleges bevé teli forrá sa

Januári demográ ia

Születés:

„Egy újszülött olyan, mint minden
kezdet: csoda, remény, álmodozás a
lehetőségekről.”
/Eda Leshan/
Ró zsa (Ková cs Ró bert é s
Belecz Angé la)
Má rk (Juhá sz Kristó f é s
Molná r Nikoletta)

Halálozás:
„Sebünk be nem gyógyul
Könnyünk el nem apad
Zokogunk fájdalmunk
Nehéz súlya alatt”
Simon Jó zsef (1923.);
Krasznavö lgyi Lá szló Já nos
(1956.);Vincze Jó zsef (1936.);
Bá lint Attila (1967.);
Illé s Istvá n (1951.)

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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a hozzá já rulá s meg izeté se, emellett a perselypé nzek é s a szolgá ltatá soké rt be izetett stó ladıj́ak adjá k
a plé bá nia szinte teljes bevé telé t. Ezekbő l a
forrá sokbó l kell az egyhá zi é pü leteket fenntartani, mű kö dtetni. A hozzá já rulá st a sekrestyé ben vagy a plé bá niá n szemé lyesen izethetik be.
Ha a há zhoz mennek ké rni a hozzá já rulá st,
é s ott rendezik, akkor a gyű jtő ré szesedé s
fejé ben vé gzi ezt a feladatot. Az Egyhá zkö zsé g szeretné felkın
́ á lni azt a lehető sé get,
hogy á tutalá ssal is rendezhessé k a be izeté st. A plé bá nia hivatalos neve: Szent Istvá n
Kirá ly Plé bá nia, bankszá mlaszá ma: 57600
022-10051564, a szá mlavezető bank a Takaré kbank Zrt. zá ká nyszé ki ió kja. Az á tutalá s kö zlemé ny rovatá ba ıŕandó : egyhá zkö zsé gi hozzá já rulá s 2021., valamint utca, há zszá m. Emlé keztető ü l
jelezzü k, hogy hivatalosan a hozzá já rulá s ö sszege az
é vi bevé tel 1%-a, de mivel ezt helyi szinten nehé z
kö vetni, ezé rt alapdıj́at hatá roztunk meg, mely szemé lyenké nt 5000 Ft, a nyugdıj́asok szá má ra pedig
4500 Ft, mely ö sszegek tö bb ré szletben is be izethető ek.
Kö szö njü k mindazok jó szá ndé ká t, akik má r rendezté k hozzá já rulá sukat!

Előlegcsökkentés lehetősége az
iparűzési adóban
Megjelent a koronavıŕus-vilá gjá rvá ny nemzetgazdasá got é rintő hatá sá nak enyhıt́é se é rdeké ben szü ksé ges
egyes inté zkedé sekrő l szó ló 639/ 2020. (XII. 22.) kormá nyrendelet, ezzel kapcsolatban a kö vetkező kre szeretné nk felhıv́ni a tisztelt adó zó k igyelmé t.
A vá llalkozó knak - akik azzal felelnek meg a mikro-, kis
é s kö zé pvá llalkozá ssá minő sıt́é s felté teleinek, hogy a
nettó á rbevé tel vagy mé rlegfő ö sszeg é rté khatá r legfeljebb 4 milliá rd forint – 2021. é vben, az adott elő leg ize-

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

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

IPARŰZÉSI

ADÓ

té si idő pontban esedé kes adó elő leg 50 szá zalé ká t kell
az egyes esedé kessé gi idő pontokban meg izetni, ha
erre vonatkozó an nyilatkozatot tesznek.
Az emlıt́ett nyilatkozat az á llami adó - é s vá mható sá gon keresztü l, elektronikus ú ton, az á llami adó - é s
vá mható sá g á ltal rendszeresıt́ett elektronikus nyomtatvá nyon 2021. februá r 25. napjá ig nyú jtható be.
A 2021-es é vre vonatkozó elő legré szleteket az ö nkormá nyzati adó rendelet szerinti adó mé rté kkel kell bevallani. A nyilatkozat alapjá n a meg nem izetendő elő legré szlet ö sszegé vel az ö nkormá nyzati adó ható sá g a
vá llalkozó iparű zé si adó elő leg-kö telezettsé ge ö sszegé t hivatalbó l, hatá rozathozatal né lkü l csö kkenti.
Felhıv́juk a tisztelt adó zó k igyelmé t, hogy amennyiben a nyilatkozat benyú jtá sá ra legké ső bb 2021. februá r 25. napjá ig nem kerü l sor az adó felezé si kedvezmé ny nem vehető igé nybe.

Gépjárműadóval
kapcsolatos
ügyintézés
Felhıv́juk a tisztelt adó zó k igyelmé t, hogy a gé pjá rmű adó t illetve az adó val kapcsolatos adó ztatá si feladatokat 2021. januá r 1. napjá tó l ö nkormá nyzatunktó l a
Nemzeti Adó - é s Vá mhivatal (NAV) vette á t.
Ev elejé n a NAV minden é rintettnek hatá rozatot kü ld
a izetendő adó ró l, az aktuá lis izeté si hatá ridő krő l é s
az ú j gé pjá rmű adó -bevé teli szá mlá ró l.
A vá ltozá sok nem befolyá soljá k a gé pjá rmű adó aló li
mentessé geket. A 2020. december 31-é n fenná lló adó mentessé get az ö nkormá nyzatok adatszolgá ltatá sa
alapjá n a NAV hivatalbó l, automatikusan igyelembe
veszi az adó kiveté sé né l.
A 2020. december 31-é ig keletkezett, vá ltozott vagy
megszű nt adó kö telezettsé ggel kapcsolatos ké rdé sekkel tová bbra is az ö nkormá nyzati adó ható sá gokhoz
kell fordulni.
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Imre bácsi meteorológiai beszámolója a 2020-as évről
„A bordányi Előre Mg Szakszövetkezet elnöke, dr. Masa István 1984-ben bízott meg hőmérséklet- és csapadékméréssel. Az eredményt Ezúton
táblázatban
és gra
ikonon
kellett nekibékés,
bemutatkívánnak
meghitt
készülődést,
ni. A szakszövetkezet megszűnése után tovább
folytattam
a
méréseket.
Feladatom
2005-től
szeretetteljes ünnepeket és élményekben,
bővült azzal, hogy az Országos Meteorológiai
Szolgálat megbízásából
csapadéknaplót
eredményekben,
kapcsolatokban
bővelkedő veúj Az
esztendőt
az intézmény
dolgozói!
zetek és havonta jelentést küldök részükre.
elmúlt 5mindenkinek
évben a harmincéves
átlaggal
hasonlítottam össze mérésem eredményeit. Most már a 35 éves átlagok is rendelkezésre állnak. Az
összesítésben a kettő között nincsenek jelentős eltérések. A csapadéknál 3,7 mm, a hőmérsékletnél csupán 0,1 °C a különbség. A meteorológiai ismertetőm eredményeit most is három táblázatban foglalom
össze.”
A 2020-as é vben a legkevesebb eső
á prilisban, a legtö bb jú niusban esett.
A 35 é ves á ltagná l 46,3 az elő ző é vné l
55 mm-el volt tö bb csapadé k.

A csapadé kos napok szá ma 2020-ban
16-tal volt tö bb, mint 2019-ben.
Tavaly januá rban volt a leghidegebb, augusztusban a
legmelegebb. A 35 é ves á tlagná l 0,2 °C-al volt magasabb 2020. é vi á tlaghő mé rsé klet.
„A hőmérséklet-mérés eszközeinek elévülése miatt,
annak meg igyelését befejeztem. Jövőre csupán a csapadékmérésről tudok beszámolni.”
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Zádori Imre

Idén 30 éves jubileumát
ünnepli a Bordányi Napló
Fotó: Maróti Dávid

1991 augusztusá ban dö ntö tt ú gy az akkori ké pviselő -testü let, hogy Bordá nyi Napló né ven kiadvá nyt jelentet meg elő segıt́ve a gyors tá jé koztatá st a felgyorsult é s vá ltozó idő kben.
Az első szá m 1991 szeptemberé ben jelent meg. Azó ta eltelt
30 é v, az immá r 31. é vfolyammal megjelenő helyi lap é leté ben mé rfö ldkő a mai, teljes egé szé ben szın
́ esben kiadá s.
A kezdetben a magyar cım
́ er dıśzıt́ette a kiadvá nyt, melyet
1993 má rciusá ban a Bordá ny cım
́ er vá ltott, akkor mé g fekete-fehé r nyomtatá sban. 2006 decemberé ben lett a
cım
́ lap é s a há toldal fejlé ce, illetve lá blé ce szın
́ es. Nagyobb
arculat-vá ltá s 2011 má rciusá ban, illetve legutó bb 2017 januá rjá ban volt. Ekkor ú jabb, modernebb formá t ö ltö tt a lap,
megvá ltozott a betű tıp
́ us é s a mé ret, valamint a korá bbiakná l nagyobb fotó k, cım
́ ek kerü ltek alkalmazá sra. A Bordá nyi Napló fejlé cé t tová bbra is cım
́ erü nk dıśzıt́i é s Bordá ny
szın
́ e, a zö ld is dominá l. 2011-tő l a havi ú jsá g mellett hetente ké toldalas hıŕmellé klet, a Bordá nyi Hıŕek is kiadá sra kerü l, bő vıt́ve ezzel a hıŕkın
́ á latot. 2020 decemberé ig ö sszesen 315 pé ldá ny Bordá nyi Napló é s 285 pé ldá ny Bordá nyi

Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím:
naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN 2062-4255
Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon:
30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu Kéziratokat
nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés
jogát! A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
További hírek, részletes információk, tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv,
nyomdai előkészítés: Gyuris János Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A
Bordányi Napló belterületen közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar
Posta segítségével jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity. Lapzárta: 2021. február 16. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2021. február 26. (péntek).

Hıŕek jelent meg, ıǵy az elmú lt 30 é v alatt ö sszesen
600 kü lö nbö ző pé ldá ny kerü lt a helyi lakosok postalá dá iba ingyenesen.
Só lyá né Sá rkö zi Agnes pedagó gus a kezdetektő l
fogva hú sz é ven á t dolgozott a lapná l, melynek jelenlegi fő szerkesztő je a Faluhá z é s Kö nyvtá r igazgató ja, Bö rcsö k Roland. Agnest 1991-ben ké rte fel
a polgá rmester, Balogh Ferenc, hogy legyen az akkor induló Bordá nyi Napló egyik szerkesztő je é s
ú jsá gıŕó ja.
„Nagy kihívásnak éreztem a feladatot a pedagógusi
munkám mellett, és lelkesen vetettem bele magam
az előkészületekbe. Csongrád megyében akkor indultak a települési helyi lapok. Az információért sokat kellett menni. Sokat tanultam és sok emberrel
ismerkedtem meg abban az időben. Többek között
Magyariné Rozival, aki összefogta az induló lapok
szerkesztőit, biztatta, bátorította, és sok hasznos információval ellátta őket” – mesé lte.

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Csütörtök

3°C
-1°C
Havas eső

Hétfő

Kedd

Szerda

2°C
-4°C

2°C
-5°C

3°C
-5°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Péntek

Szombat

Vasárnap

5°C
0°C

7°C
0°C

6°C
-1°C

Elvétve zápor

Elvétve felhős

Elvétve felhős
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December végén megérkezett az új kisbusz
Sikeres pályázatának köszönhetően új autóval gyarapodott településünk
December végén került átadásra Szegeden, a Pappas Auto Mercedes szalonjában a Bordány Sportkör
által pályázott kilenc személyes kisbusz. A támogatási program keretében beszerzett gépjármű januártól állt csatasorba, a cél az, hogy a lehető legtöbb
területen, széles körben hasznos feladatot tudjon ellátni településünkön. Szerencsére az elmúlt napokban egyre több bajnokságban kezdődtek meg újonnan a küzdelmek, így a mérkőzésekre történő eljutásban is nagyon hasznos feladatot tud ellátni az új
jármű. Férőhelyéből adódóan elsősorban a kisebb
létszámú, utánpótlás labdarúgók szállításában lesz
a leghasznosabb, hiszen egy-egy Bozsik tornára célszerűbb lesz ezzel az autóval elindulni, felesleges nagyobb méretű busz bérlése, igénybe vétele.
Hamarosan tovább erősödik a környező településekkel való utánpótlás kapcsolat is, ezért akár az edzésekre történő átjutásban is fontos szerepet tud ellátni a sportkör legújabb beszerzése. A tervek között szerepel, hogy a járványhelyzetet követően, egy hazai bajnoki meccshez
kapcsolódóan bárki megtekintheti majd az új Mercedes Vito kisbuszt.
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