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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!

Teljesen	színes	kívül-belül								

Megvásárolható és átvehető a Faluház
előterében munkanapokon 8.00-16.30 között!

Korlátozozott	számban	még	kapható
településünk asztali	naptára	2021-es	

Gyűjtsünk együtt

inteligens zebrára
                                         Minden	beérkező	forinthoz	az	önkormányzat	

további	egy	forint	támogatást	ad	hozzá
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Bordány Nagyközség Önkormányzatának lapja  Megjelenik 1991 óta  Ingyenes, havonta megjelenő kiadvány| |

Bővebben	a	2.	oldalon!
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Pályázati	forrásból	újulhat	meg
az	Arany	János	és	a	Honvéd	utca
Tovább szépülhet, fejlődhet nagyközségünk egy 
sikeres, a Belügyminisztériumhoz benyújtott pá-
lyázatnak köszönhetően. Az önkormányzat jelen-
tős pályázati forrást nyert két útszakasz felújı-́
tására. Mind az Arany János, mind a Honvéd ut-
cában jelentős fejlesztés valósulhat meg a tavasz 
folyamán.
Mindkét utcában tetőszelvény kialakıt́ását java-
solták a szakemberek, legalább 3,5 méteres szé-
lességben 75 cm széles és 20 cm vastagságú zú-
zottkő padkával. Az útcsatlakozások környeze-
tében a meglévő aszfalt marása után a kopóré-
teg kifuttatása 1,5 méteren történik meg.
Az Arany János utcában az út főút felőli vége ki-
szélesıt́ésre kerül, átlagosan 1,5 méteres széles-
ségben, nagyjából 34 m hosszan. Ezen a szaka-
szon geotextıĺia terıt́ése után 40 centiméteres 
zúzottkő alap beépıt́ése történik, majd 5 cm vas-
tag kötőréteg kerül kiépıt́ésre. Az utcában 3 db 
szennyvıźakna szintre emelését is meg kell majd 
oldani, erre az új kopóréteg kialakıt́ása után ke-
rül sor. A padkához közel eső oszlopok látható-
sági festésére is szükség van. Mivel az utca egyik 
felén a lakók a padka vonalában beton folyókát 
alakıt́ottak ki, ıǵy itt 2 méter szélességben a meg-
lévő aszfalt marása után az egyoldali lejtéskia-
lakıt́ás kiépıt́ését javasolták, ıǵy is épül majd meg 
ez a szakasz. 

A Honvéd utcában is megvalósul az aszfaltozás a Kossuth ut-
cától egészen a Deák tér kezdetéig, ahol a kereszteződésben 

az aszfalt kifuttatásával ér majd véget. A szakemberek szerint 
a Honvéd utcai parkoló és a vele szemben levő öbölben 1-1 mé-
ter szélességű szakasz marása az új aszfaltréteg kifuttatása 
miatt lett indokolt. Jelenleg a vıźelvezetés nincs megoldva ez-
en a szakaszon, amely sajnos a pályázati költségvetésbe sem 
fért bele, ezt az útfelújıt́ás előtt kell még kezelni. Tartós útbur-
kolati jellel festik fel újra a gyalogátkelőhelyet, a kerékpáros 
átvezetést, a parkolóhelyek sávjait, illetve az öböl forgalom 
elől elzárt terület burkolati jeleit. A padkarendezés során az 
iskola parkolójának gyephézagos kövezését szintre kell emel-
ni 2 sor szélességben. A többi - 1 sorban elhelyezett - kő töre-
dezett állapota miatt felszedésre kerül.

Bordány Nagyközség O� nkormányzata ahogy azt már korábban jeleztük 
2021-től elindıt́ja közösségi �inanszıŕozási programját, melynek kereté-
ben a településen élő családok, cégek, vállalkozások közvetlenül támogat-

hatnak a nagyközség életében fontos fejlesztéseket. A rendszer lényege, 
hogy segıt́ összekapcsolni és tovább erősıt́eni a Bordány település fejlesz-
téséért elkötelezett embereket. Nagyon sok vélemény, javaslat érkezett az 
elmúlt időszakban a megnövekedett Kossuth utcai forgalom kapcsán, 

Intelligens	zebra	vigyázhat	településünk
gyalogosaira

ezen belül is a biztonságosabb gya-
logátkelőhely kialakıt́ásával kapcso-
latosan. Az önkormányzat már rég-
óta vizsgálja a különféle megoldási 
javaslatokat - körforgalom, közleke-
dési lámpák elhelyezése -, azonban 
mindezek megvalósıt́ása tıźmillió 
forintnál is több költséget jelentene.
Egy magyar cég a gyalogosok védel-
me érdekében kidolgozott egy olyan 
megoldást, amely mind nappal, mind 
pedig éjszaka az átkelés megkezdé-
se előtt érzékeli és láthatóvá teszi a 
gyalogost a járművel közlekedők szá-
mára. A gyalogátkelőhely négy sar-
kában telepıt́ett oszlopokon lévő, 
sárga villogó fény felhıv́ja a �igyel-
met a veszélyre, mıǵ az úttesten át-
haladó gyalogost, az úttest felett ki-
vetıt́ett fénysıḱ teszi jól észrevehe-
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Ugyan még csak most értek véget a Karácsonyi ünnepek, 
azonban az önkormányzat megkezdte a Húsvéttal kap-

csolatos települési feladatok előkészıt́ését is. A tervek sze-
rint a gyerekek és családok számára készülő meglepetés 
mellett egy úgynevezett tojásfa is elkészülne, amely már-
cius 22-től egészen április 6-ig szıńesıt́ené nagyköz-
ségünk központját, a Szent István teret. Ebben az előké-
születben a bordányi családok, vállalkozások is segıt́het-
nek azzal, ha felajánlanak erre a célra fára akasztható szı-́
nes műanyag tojásokat. Ezeket a felajánlásokat január 26-
tól (keddtől) egészen február végéig várnánk a Faluház-
ban! A cél, hogy egy minél több dıśzből álló, összefogással 
megvalósuló fa jöjjön létre. Előre is köszönjük a segıt́ségét!

Kihelyezésre kerültek azok a forgalomtechnikai tük-
rök, melyek a Kossuth Lajos és a Benke Gedeon utca 

kereszteződésének jobb beláthatóságát segıt́ik. O� n-
kormányzatunk beszerezte az ehhez szükséges en-
gedélyt a Magyar Közút Nonpro�it Zrt-től, ıǵy a táblák 
megérkezését követően, a településüzemeltetésben 
dolgozó munkatársaink mindkét táblát kitelepıt́ették. 
Bıźunk benne, hogy a forgalmas főutcánkon, a táblák 
által nyújtott jobb beláthatóság segıt́i és biztonságo-
sabbá teszi az itt közlekedők mindennapjait.

Településünk elsőszámú termékcsaládja a Legjava újabb termékkel bő-
vült, a Fűszeres paradicsomszósz reklámja nemrég került nyilvánosság-
ra. Ez alkalommal egy kreatıv́ és innovatıv́ ötlettel álltak elő a Legjava mar-
ketinges szakemberei. A reklám�ilm érdekessége, hogy VR360-as techno-
lógiával készült, ami egy egészen különleges élményt nyújt nézőinek szá-
mıt́ógépen, mobilon, vagy akár VR szemüvegen keresztül is.
Ilyen jellegű videóval a településen tavaly véget érő Mozgó �ilm, mozgó 
klub havi szakkör szeptemberi foglalkozásán Révész Zsolt ismertette meg 
a társaságot, ami annyira megtetszett mindenkinek, hogy a csapat forga-
tókönyvıŕója egyből összerakott egy kis reklám�ilm ötletet.
Valkár Anna és Bálint Hanga Rea a Bordányi I�júsági Információs Pont kony-
hájában a Legjava fűszeres paradicsomszósz felhasználva süt-főz. A rek-

tővé. Ezt a dinamikus fényhatást esős, ködös időjáráskor fellépő fény-
szóródás még tovább erősıt́i, fokozott biztonságot nyújtva ezzel az át-
haladáshoz. Nagyon fontos, hogy a rendszer telepıt́és után fenntartási 
költséggel nem rendelkezik, hiszen napelemes rendszer működteti, 
környezetbarát technológia is egyben.
Közös biztonságunk érdekében a település képviselő-testülete közös-
ségi �inanszıŕozási program keretében ezt, a lakosok által is jelzett fej-
lesztést kıv́ánja elsőként megvalósıt́ani. Amennyiben fontosnak tart-
ja, hogy ez a fejlesztés létrejöjjön és ezt szıv́esen támogatná anyagilag 
is, akkor kérjük, hogy a Bordány Község Fejlődéséért Közalapıt́vány 
10402805-50526849-86491003 számú bankszámlájára történő uta-

Készítsünk	közösen
húsvéti	tojásfát!

Kitelepítették	az	új
forgalomtechnikai
tükröket

Nézd	mobilon	és	felpörget	az	új
Legjava	reklám�ilm

lással ez megteheti. Kérjük, hogy a meg-
bıźás közlemény rovatába a "ZEBRA" 
szót tüntessék fel. A programra össze-
gyűjtött pénzről folyamatosan beszá-
molunk majd információs csatornáin-
kon, minden beérkező forinthoz az ön-
kormányzat további egy forint támoga-
tást fog nyújtani, hogy a fejlesztés közös 
szándékból, mielőbb megvalósulhasson 
nagyközségünkben.
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A hideg, téli időjárás beköszöntével az eddigi hagyomá-
nyokhoz hıv́en idén is kikerültek az óvoda udvarára a 
madáretetők. A gyerekek nagy örömmel készıt́ették a 
„madár csemegét”: almakarikákat zsıŕba, majd magvak-
ba forgattak. Ezeket közösen kiakasztottuk a fákra. Az 
etetők mellett szintén fontos eleme a madarak gondo-
zásában az itató is, ami szintén rendelkezésre áll az ud-
varunkba látogató madarak 
számára. Megtudtuk az MME 
kisvideójából, hogy ezt akár 
fürdésre is használhatják, 
még ebben a hidegben is. Illet-
ve, hogy mit, miért adhatunk 
nekik enni. A környezettuda-
tos szemléletmód, a természet 
szeretete, az állatok védelme 
mind szerepet kap óvodánk-
ban. Még ősszel kikerült a dió-
fára dél-keleti tájolással egy 
„B” tıṕusú madárodú, amit a 
Magyar Madártani Egyesület-
től vásároltunk. Ezzel jövőbe-
ni céljaink egyikét kezdtük 
megvalósıt́ani, ami a Madár-
barát O� voda cıḿ elnyerése.
Ehhez legalább 1 évig működ-
tetni kell az etetőket, itatókat, 
illetve a meg�igyeléseket felje-
gyezni, melyet egy jelentőlap vezetésével szükséges iga-
zolnunk. Reméljük, hogy hamarosan lakója is lesz az 
odúnak. Naponta ellenőrizzük, hogy kell-e újra tölteni 
eleséggel vagy a befagyott vizet cserélni, hiszen a folya-
matosság a kulcsa a feladatnak. A gyerekekkel a cso-
portszobából már láttunk gerléket és verebeket is cse-
megézni az etetőkben. Mindez jó alkalom, hogy meg-
ismerjük a madarak nevét. Ez a látvány jóleső érzéssel 
töltött el mindenkit, hogy önzetlenül segıt́hettünk a kis-

lám�ilm narrátorának  hangja sokaknak ismerős lehet, ugyanis azt Lajkó Bálint a helyi online hıŕadó felolvasója 
kölcsönözte. Az összesen 3 perc 5 másodperces videó egyes részeit külön-külön is ajánlott megtekinteni, ugyanis 
nagyon egyszerűen és gyorsan elkészıt́hető �inomságokhoz adnak ötleteket a lányok.
Ne feledjék, ha kedvet kaptak hogy megkóstolják az új Legjava fűszeres paradicsomszószt, látogassanak el a 
homokhatipiac.hu oldalra és tegyenek egyet O� nök is a kosarukba.

Téli	madáretetés	az	óvodában
madarakon. A gyerekeket az érzelmeiken keresztül le-
het megnyerni. A rácsodálkozás öröme az, amivel ilyen 
kicsi korban el tudjuk kezdeni a környezetünkre való 
oda�igyelés igényét. Ez szoros párhuzamot alkot a Bol-
dog O� voda alapelveivel: a �igyelmesség, egymás tiszte-
lete, a törődés, az empátia, melyeket nemcsak társaink 
felé, hanem a minket körülvevő természet felé is gya-

korolhatunk. Fontos megis-
mertetni velük az ok-okozati 
összefüggéseket. Ha télen fo-
lyamatosan gondoskodunk 
kis barátainkról, akik nem ta-
lálnak elég eleséget a termé-
szetben, akkor azok nyáron 
biztosan meghálálják a gon-
doskodásunkat. A témát to-
vább szıńesıt́ettük mesékkel, 
versekkel, dalokkal és kézmű-
ves foglalkozásokkal, ismeret-
terjesztő kis�ilmekkel.
További terveink között szere-
pel tavaszra egy fecskefészek 
telepıt́ési projekt. Az ehhez 
szükséges fészkeket már nyá-
ron elkészıt́ették a gyerekek. 
A sikeres fészekrakást és bő-
vıt́ést saras szalma kikészıt́é-
sével szeretnénk elősegıt́eni.

A madáretetés folyamata egész télen meghatározó lesz 
az óvoda életében, hiszen ezt a témát hétről hétre más 
csoport fogja feldolgozni.
A napokban nem csak a kismadarak, hanem mi is na-
gyon boldogok voltunk, hiszen az időjárásnak köszön-
hetően sikerült kihasználnunk a tél örömeit. Szánkóz-
tunk, hógolyóztunk a gyerekek és az óvónénik nagy 
örömére.
     

Nyelvész	Barátok	Közössége	Díj
Iskolákánkban fontos a magyar nyelv ápolása. Tanulóink min-
den évben részt vesznek a Nyelvész anyanyelvi tanulmányi 
versenyen, melynek iskolai fordulóján idén tizenkét gyermek 
mérte össze tudását más általános iskolák diákjaival. Az ered-
ményekre még várni kell, de az biztos, hogy hasznos tapasz-
talatokkal gazdagodtak a versenyzők. A 8/a osztály Hődör 
Zoltánné vezetésével sikeresen pályázott a Nyelvész Barátok 
Közössége Dıj́ra, melyet Ocskó Zoltán igazgató úr adott át a 
gyerekeknek. Ezt a dıj́at idén az ország általános iskolái közül 
kilenc vehette át. 

Horváthné	Kálmán	Zita
intézményvezető-helyettes
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Tisztelt Szülők és Gyerekek! Az iskolába csak az itt dolgozó személyek és a tanulók léphetnek be! A kıśérő 
személy a gyermeket kizárólag a kapuig kıśérheti. Az iskolában a tanulók 7:30-16:00 óráig tartózkodhatnak. Kér-

jük, a fenti időpontok szigorú betartását! 
Kizárólag indokolt esetben 6:30-7:30-ig 
hajnali felügyeletet biztosıt́unk azon tanu-
lók számára, akik előzetesen ıŕásban ké-
rik.
A délutáni hazaindulást - a napközis cso-
portok zavartalan működése miatt - 
15:00, 15:30, 16:00-kor, csoportokban 
szervezzük (az osztályfőnökök igényfelmé-
rése alapján). Ettől eltérő, egyedi esetek-
ben kérésüket előzetesen ıŕásban jelezzék 
az osztályfőnöknek. A gyerekeket felnőtt 
kıśéri a kapuig és átadja a kıśérőnek.
Kizárólag indokolt esetben 16:00-17:00-
ig felügyeletet biztosıt́unk azon tanulók 
számára, akik előzetesen ıŕásban kérik. 

Megértésüket és segıt́ő együttműködésüket köszönjük! Tartsuk be a szabályokat és vigyázzunk egymásra!
          							Tisztelettel:	a	tantestület	dolgozói

Iskolánkban 2021. január 19-én újraélesztési bemutató 
volt a 7. osztályos tanulók részére. A programot a Sze-
gedi Tankerületi Központ szervezte, az Országos Men-
tőszolgálat támogatásával. 
Az előadáson szó volt többek között arról, hogyan visel-
kedjünk a bajbajutott személy környezetében, a mentő-
hıv́ás szabályairól, arról, hogyan kell vizsgálni egy re-
akcióképtelen személyt, a mellkasi kompresszióról és a 
félautomata de�ibrillátor használatáról is. 
A részletes magyarázat és bemutatás után a gyerekek is 
gyakorolhatták az oktató által bemutatottakat.
A legfőbb hangsúlyt az újraélesztés (mellkasi kompresz-
szió és a félautomata de�ibrillátor használata) kapta. A 
szükséges eszközöket, egy újraélesztési fantombábut és 
a de�ibrillátort az Országos Mentőszolgálat biztosıt́otta 
számunkra.
Az oktatásban résztvevő gyerekek közül mindenki ki-
próbálhatta az eszközöket. Testközelből láthatták, hogy 
mennyire nagy oda�igyelést és koncentrációt igényel egy-

Hősnevelde	az	iskola	keretein	belül

Tartsuk	be	az	iskola	szabályait!

egy feladat végrehajtása. A gyakorlati feladatok után 
kérdéseket tehettek fel.

A legfontosabb, hogy a tanulókban tudatosıt́suk azt, 
hogy határozott, nyugodt fellépéssel ők is életet 
menthetnek.  								Kiss	Csaba,	testnevelő	tanár
„Ha	megmentesz	valakit,	az	kelt	benned	egy	olyan	ér-
zést,	hogy	te	egy	jó	ember	vagy,	segítesz	másokon.”	

Lezárult	a	Könyvfaló	Könyv-faló	verseny
Településünkön a Könyvfaló Könyv-faló pályázat 2016-ban indult el. A 
program célja, hogy a résztvevő gyerekek minél több könyvet elolvas-
sanak, ıǵy gyűjtve az olvasásért járó csillagokat. A 2020. év elején kez-
dődött Könyvfaló verseny december végén lezárult. 
A felső tagozatosok közül a legtöbb csillagot, összesen 69-et Olajos Dó-
ra gyűjtött. Második helyezett lett Juhász Anna 62 csillaggal, mıǵ a har-
madik helyet Stadler Hanga Eszter szerezte meg 43 csillaggal.
Az alsó tagozatosok közül az első helyet Boros Kincső szerezte meg 16 
csillaggal. Minden résztvevőnek köszönjük a részvételt. A nyertesek-
nek ezúton is gratulálunk! Nyereményeiket előre egyeztetett időpont-
ban átvehetik a Faluház előterében. 
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2018 augusztusában, a győri orgona elbontásakor még 
nagyon távlati célnak tűnt az, hogy a bedobozolt sıṕok 
egyszer a mi templomunkban fognak megszólalni. Má-
ra azonban az álmok tervekké váltak, a tervek pedig a 
megvalósulás felé haladnak.
Sok-sok gondolkodás, beszélgetés, számolás után 
rajzolódott ki, hogy miként tudjuk az 
ajándékba kapott orgonát úgy felé-
pıt́eni, hogy közben a jelenlegi 
hangszerünk értékeit is meg-
menthessük, s a templo-
munk neogótikus stıĺu-
sába beilleszthessük. A 
kérdés nyitottságát jól 
kifejezi a sıṕjegyeken 
látható ábrázolás, ahol 
az orgona homlokzatá-
hoz homályosan meg-
rajzolva kapcsolódik a 
bővıt́mény. Mára azon-
ban kirajzolódott az a 
kép, ami majd a kórus-
ra felnézve elénk fog 
tárulni.
Nagyon megköszönjük 
mindazoknak, akik bi-
zalmat szavaztak, s bármilyen módon támogatták ezt a 
nagyszabású projektet. A pályázati támogatás és a kü-
lönböző formában beérkezett adományok segıt́ségével 
elkészült a bővıt́és mérnöki terve és a homlokzat 
látványterve. December elején a jelenlegi orgonánk 
takarıt́ási és karbantartási munkája is megtörtént. Ez 
azt jelenti, hogy a mesterek a több mint 600 sıṕot 
kiszedték, portalanıt́ották, a hangszert átvizsgálták, a 
különféle hibákat kijavıt́ották, a sıṕokat visszatették, 
intonálták és felhangolták.

2021. március végére az 1. ütemben vállalt terveknél 
várhatóan több valósul meg: A megújult hárommanu-
álos játszóasztalról válik megszólaltathatóvá a mi kis 
orgonánk, beépıt́ésre kerülnek a Győrből hozott pedál 
sıṕsorok, valamint elkészül az új orgonaszekrény is az 

eredeti forma megtartásával.
Eddig közel 150 sıṕ talált gazdára. O� k 

közel 2 millió Ft-tal támogatták a 
költségeket. A kibővıt́ett orgo-

na sıṕjainak száma körül-
belül 1800 lesz.

 Mindenkit bátorıt́unk 
arra, hogy egy-egy sıṕ 

örökbefogadásával 
járuljon hozzá az 
orgonaprojekt 2. 
ütemének - a bővı-́
tésnek - megvalósı-́
tásához.
A névre szóló sıṕ-
jegyek 5.000 Ft-os, 
10.000 Ft-os illetve 
20.000 Ft-os cıḿle-
tekben a sekrestyé-
ben megvásárolha-
tóak. Aki 100.000 

Ft feletti adománnyal támogatja az orgonaépıt́ést, az a 
dıśzsıṕjegyét a majdani orgonaszentelő alkalmával 
ünnepélyes keretek között veheti majd át.
Bıźom benne, hogy közös erőfeszıt́ésünknek köszön-
hetően együtt gyönyörködhetünk majd a megújult 
hangszerünkben, melynek gazdag hangja sok-sok év-
tizeden keresztül kıśérheti imádságainkat, emelheti 
lelkünket a Jóistenhez.
          	Gábor	Tamás

Félúton	az	1800	sípos	orgona	felé	

Február	2-án	lesz	Urunk	bemutatásának,
Gyertyaszentelő	Boldogasszonynak	ünnepe	
Arra emlékezünk, hogy Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után bemutatta gyermekét a jeruzsálemi 
templomban. A szokásnak megfelelően a szülők, Mária és József áldozatként két gerlicét vagy galamb�iókát aján-
lottak fel, és az U� rnak szentelték az elsőszülött �iút. Az áldo-
zat fölajánlásakor jelen volt Anna és Simeon is, aki a nemze-
teket megvilágosıt́ó világosságnak nevezte Jézust:
„Bocsásd	el	most,	Uram,	szolgádat	*szavaid	szerint	békesség-
ben,
hiszen	már	meglátták	szemeim,	*akit	küldtél,	az	Üdvözítőt.
Őt	adtad	számunkra	*csodájára	minden	népnek,
hogy	fényeskedjék	az	egész	világnak,	*mint	választott	néped	
dicsősége.”
(Lukács evangéliuma 2, 29-32.)
A világ világosságával való találkozás szimbólumaként ala-
kult ki a gyertyaszentelés szokása. A gyertya – mint Jézus Krisztus jelképe – egyike a legrégibb szentelmények-
nek. Már az ókeresztény korban Krisztus jelképévé vált: magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson.  A hı-́
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vek által hozott és a templomi gyertyák megszentelése 
február 7-én lesz a szentmise keretében. Szentelt gyer-
tya vásárlására is lehetőség nyıĺik a sekrestyében. 
(100 Ft/db) 
Február 2-án ünnepli az egyház a Megszentelt E� let 
Világnapját. Ezen a napon az egyház azt a mintegy egy-
millió fér�it és nőt is ünnepli, akik a világon megszen-
telt életet élnek. “Az ünnep célja: hálát adni Istennek a 
megszentelt élet ajándékaiért, előmozdıt́ani a hıv́ek 

Farsang	és
nagyböjt

Február 2-től (kedd) február 10-
ig (szerda) végezzük mindennap 
16 órától a Lourdes-i kilencedet a 
sekrestyében.

Minden hónap első szombatján 
16 órától a Rózsafüzér Társulat 
imaórája a templomban

Minden hónap első vasárnapján 
és minden pénteken a szentmise 
után Szentségimádási imaórát 
tartunk a templomban. 

Február 3. Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. A szombati és vasárnapi 
( február 6., 7.) szentmiséken lesz a balázsáldás, amely két (régebben X, ma 
Y alakban összekötött) gyertyával adott áldás torokbetegség és minden más 
baj ellen.

Február 17. - Hamvazószerda, a nagyböjt kezdőnapja, a Húsvétvasárnaptól 
visszaszámolt 40. hétköznap, szigorú böjti nap. Ezen a napon tilos húst fo-
gyasztani, a nap folyamán egyszer szabad jóllakni, de megengedett 2 másik, 
csökkentett mértékű étkezés. Megtartása a betöltött 18. évtől a megkezdett 
60. évig kötelező. A főétkezés áthelyezhető a megszokottól eltérő időpontra 
is. Fel vannak mentve a betegek, a terhes és szoptató anyák, s akik egy étke-
zés alkalmával csak keveset fogyaszthatnak.

Hamvazószerdán 17 órakor lesz szentmise templomunkban. A hamvazás 
szertartását a nagyböjti idő első szombatján és vasárnapján is végezzük.

Nagyböjtben péntekenként 16.00 órától végezzük templomunkban a kereszt-
utat.

A II. Vatikáni Zsinat rendelke-
zései értelmében a római kato-
likus egyház január 6-án a há-
romkirályok látogatását ünnep-
li vıźszenteléssel egybekötve.
Vıźkereszt napján volt szokás a 
szentelmények hazavitele: a 
szenteltvıźnek gyógyıt́ó hatást 

tulajdonıt́ottak. A házakat vıźzel és sóval szentelték meg, a pap krétával a szem-
öldökfára ıŕta a házszentelés évét és a G, M, B betűket (Gáspár, Menyhért és 
Boldizsár). Vıźkereszt napjától a nagyböjt kezdetét jelentő hamvazószerdáig 
tart a farsang, a karneválok ünnepi időszaka. A hamvazószerda utáni napon a 
böjtöt még felfüggesztették, hogy a farsangi maradékot elfogyaszthassák – ez 
a torkos csütörtök. A magyarság farsangi szokásai és hiedelmei főként a há-
rom utolsó farsangi napra – farsang-vasárnapra, farsanghétfőre és húshagyó-
keddre (“a farsang farka”) – vonatkoznak, amely télbúcsúztató is. A legjellem-
zőbb az álarcos, jelmezes alakoskodás, ma is hıŕes a mohácsi busójárás. Jel-
legzetes farsangi ételek a káposzta, a disznóhús, a fánk, és ekkor rendezik a 
különböző farsangi bálokat.

körében ennek az életformának az ismeretét és 
szeretetét, valamint lehetőséget adni a megszentelt éle-
tet élőknek, hogy tudatosuljon bennük életük szép-
sége és azok a csodák, amelyeket az U� r bennük és álta-
luk művel az egyház és a világ javára.” Imádkozzunk a 
szerzetesekért és a megszentelt életet élőkért, valamint 
a hivatásokért!
Ezen a napon, február 2-án 16.00 órakor kezdődik a 
Lourdes-i kilenced imádkozása is a sekrestyében.

Egyházközségünk		hírei
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PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

 Telefon: 06-30/924-3293
Ügyintéző: Gallai Éva

Az előző év végén már beszámoltunk az egyházközségi 
hozzájárulás dıj́ának változásairól, most szeretnénk fel-

hıv́ni a lakosok �igyelmét a be�izetés fontosságára és le-
hetőségeire. Az egyházközség elsődleges bevételi forrása 

a hozzájárulás meg�izetése, emellett a perselypén-
zek és a szolgáltatásokért be�izetett stóladıj́ak adják 

a plébánia szinte teljes bevételét. Ezekből a 
forrásokból kell az egyházi épületeket fenn-
tartani, működtetni. A hozzájárulást a sek-
restyében vagy a plébánián személyesen �i-
zethetik be.
Ha a házhoz mennek kérni a hozzájárulást, 
és ott rendezik, akkor a gyűjtő részesedés 
fejében végzi ezt a feladatot. Az Egyházköz-
ség szeretné felkıńálni azt a lehetőséget, 
hogy átutalással is rendezhessék a be�ize-
tést. A plébánia hivatalos neve: Szent István 
Király Plébánia, bankszámlaszáma: 57600 
022-10051564, a számlavezető bank a Ta-

karékbank Zrt. zákányszéki �iókja. Az átutalás köz-
lemény rovatába ıŕandó: egyházközségi hozzájáru-
lás 2021., valamint utca, házszám. Emlékeztetőül 
jelezzük, hogy hivatalosan a hozzájárulás összege az 
évi bevétel 1%-a, de mivel ezt helyi szinten nehéz 
követni, ezért alapdıj́at határoztunk meg, mely sze-
mélyenként 5000 Ft, a nyugdıj́asok számára pedig 
4500 Ft, mely összegek több részletben is be�izethe-
tőek.
Köszönjük mindazok jó szándékát, akik már rendez-
ték hozzájárulásukat!

Rendszeres	egyházközségi	hozzájárulás

Születés:
„Egy	újszülött	olyan,	mint	minden	

kezdet:	csoda,	remény,	álmodozás	a	
lehetőségekről.”
/Eda	Leshan/

Rózsa (Kovács Róbert és 
Belecz  Angéla)                            

Márk (Juhász Kristóf és 
Molnár Nikoletta)

Halálozás:
„Sebünk	be	nem	gyógyul
Könnyünk	el	nem	apad
Zokogunk	fájdalmunk
Nehéz	súlya	alatt”

Simon József (1923.); 
Krasznavölgyi László János 
(1956.);Vincze József (1936.); 
Bálint Attila (1967.);
Illés István (1951.)

Januári	demográ�ia
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A Kulipintyó csárda előtt bekerített 2 kúttal 
ellátott 5 éves gyümölcsös

Területalapú támogatásról lemondunk,
a termés feléért adjuk át használatra

hozzáértő szakembernek.     
Érd: +3620/392-7379-es telefonszámon

és
50 db

30 éves

diófás
művelésre

kiadó.

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

Előlegcsökkentés	lehetősége	az
iparűzési	adóban 

Gépjárműadóval
kapcsolatos
ügyintézés	

Megjelent a koronavıŕus-világjárvány nemzetgazdasá-
got érintő hatásának enyhıt́ése érdekében szükséges 
egyes intézkedésekről szóló 639/ 2020. (XII. 22.) kor-
mányrendelet, ezzel kapcsolatban a következőkre sze-
retnénk felhıv́ni a tisztelt adózók �igyelmét. 
A vállalkozóknak - akik azzal felelnek meg a mikro-, kis 
és középvállalkozássá minősıt́és feltételeinek, hogy a 
nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfel-
jebb 4 milliárd forint – 2021. évben, az adott előleg�ize-

Felhıv́juk a tisztelt adózók �igyelmét, hogy a gépjármű-
adót illetve az adóval kapcsolatos adóztatási felada-
tokat 2021. január 1. napjától önkormányzatunktól a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át. 
E�v elején a NAV minden érintettnek határozatot küld 
a �izetendő adóról, az aktuális �izetési határidőkről és 
az új gépjárműadó-bevételi számláról.
A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli 
mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adó-
mentességet az önkormányzatok adatszolgáltatása 
alapján a NAV hivatalból, automatikusan �igyelembe 
veszi az adó kivetésénél.
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy 
megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdések-
kel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz 
kell fordulni.

tési időpontban esedékes adóelőleg 50 százalékát kell 
az egyes esedékességi időpontokban meg�izetni, ha 
erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.
Az emlıt́ett nyilatkozat az állami adó- és vámható-
ságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és 
vámhatóság által rendszeresıt́ett elektronikus nyom-
tatványon 2021. február 25. napjáig nyújtható be.
A 2021-es évre vonatkozó előlegrészleteket az önkor-
mányzati adórendelet szerinti adómértékkel kell be-
vallani. A nyilatkozat alapján a meg nem �izetendő elő-
legrészlet összegével az önkormányzati adóhatóság a 
vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége össze-
gét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
Felhıv́juk a tisztelt adózók �igyelmét, hogy amennyi-
ben a nyilatkozat benyújtására legkésőbb 2021. feb-
ruár 25. napjáig nem kerül sor az adó felezési kedvez-
mény nem vehető igénybe.

IPARŰZÉSI ADÓ
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Ezúton	kívánnak	meghitt	készülődést,	békés,
szeretetteljes	ünnepeket	és	élményekben,
eredményekben,	kapcsolatokban	bővelkedő

új	esztendőt	mindenkinek	az	intézmény	dolgozói!

„A	bordányi	Előre	Mg	Szakszövetkezet	elnöke,	dr.	Masa	István	1984-ben	bízott	meg	hőmér-
séklet-	és	csapadékméréssel.	Az	eredményt	táblázatban	és	gra�ikonon	kellett	neki	bemutat-
ni.	A	szakszövetkezet	megszűnése	után	tovább	folytattam	a	méréseket.	Feladatom	2005-től	
bővült	azzal,	hogy	az	Országos	Meteorológiai	Szolgálat	megbízásából	csapadéknaplót	ve-
zetek	és	havonta	jelentést	küldök	részükre.	Az	elmúlt	5	évben	a	harmincéves	átlaggal	hason-
lítottam	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	hőmérsék-

letnél	csupán	0,1	°C	a	különbség.	A	meteorológiai	ismertetőm	eredményeit	most	is	három	táblázatban	foglalom	
össze.”

A csapadékos napok száma 2020-ban 
16-tal volt több, mint 2019-ben.

Tavaly januárban volt a leghidegebb, augusztusban a 
legmelegebb. A 35 éves átlagnál 0,2 °C-al volt maga-
sabb 2020. évi átlaghőmérséklet.

Imre	bácsi	meteorológiai	beszámolója	a	2020-as	évről

A 2020-as évben a legkevesebb eső 
áprilisban, a legtöbb júniusban esett. 
A 35 éves áltagnál 46,3 az előző évnél 
55 mm-el volt több csapadék.

„A	hőmérséklet-mérés	eszközeinek	elévülése	miatt,	
annak	meg�igyelését	befejeztem.	Jövőre	csupán	a	csapadékmérésről	tudok	beszámolni.”	 																						Zádori	Imre
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Fotó: Maróti Dávid

1991 augusztusában döntött úgy az akkori képviselő-testü-
let, hogy Bordányi Napló néven kiadványt jelentet meg elő-
segıt́ve a gyors tájékoztatást a felgyorsult és változó időkben. 
Az első szám 1991 szeptemberében jelent meg. Azóta eltelt 
30 év, az immár 31. évfolyammal megjelenő helyi lap életé-
ben mérföldkő a mai, teljes egészében szıńesben kiadás.
A kezdetben a magyar cıḿer dıśzıt́ette a kiadványt, melyet 
1993 márciusában a Bordány cıḿer váltott, akkor még fe-
kete-fehér nyomtatásban. 2006 decemberében lett a 
cıḿlap és a hátoldal fejléce, illetve lábléce szıńes. Nagyobb 
arculat-váltás 2011 márciusában, illetve legutóbb 2017 ja-
nuárjában volt. Ekkor újabb, modernebb formát öltött a lap, 
megváltozott a betűtıṕus és a méret, valamint a korábbiak-
nál nagyobb fotók, cıḿek kerültek alkalmazásra. A Bordá-
nyi Napló fejlécét továbbra is cıḿerünk dıśzıt́i és Bordány 
szıńe, a zöld is dominál. 2011-től a havi újság mellett heten-
te kétoldalas hıŕmelléklet, a Bordányi Hıŕek is kiadásra ke-
rül, bővıt́ve ezzel a hıŕkıńálatot. 2020 decemberéig össze-
sen 315 példány Bordányi Napló és 285 példány Bordányi 
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Hıŕek jelent meg, ıǵy az elmúlt 30 év alatt összesen 
600 különböző példány került a helyi lakosok pos-
taládáiba ingyenesen.
Sólyáné Sárközi A� gnes pedagógus a kezdetektől 
fogva húsz éven át dolgozott a lapnál, melynek je-
lenlegi főszerkesztője a Faluház és Könyvtár igaz-
gatója, Börcsök Roland. A� gnest 1991-ben kérte fel 
a polgármester, Balogh Ferenc, hogy legyen az ak-
kor induló Bordányi Napló egyik szerkesztője és 
újságıŕója.
„Nagy	kihívásnak	éreztem	a	feladatot	a	pedagógusi	
munkám	mellett,	és	lelkesen	vetettem	bele	magam	
az	előkészületekbe.	Csongrád	megyében	akkor	in-
dultak	a	települési	helyi	lapok.	Az	információért	so-
kat	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	in-
formációval	ellátta	őket” – mesélte.

Elvétve	záporHavas	eső

Idén	30	éves	jubileumát
ünnepli	a	Bordányi	Napló

Elvétve	felhős Elvétve	felhős
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December végén került átadásra Szegeden, a Pap-
pas Auto Mercedes szalonjában a Bordány Sportkör 
által pályázott kilenc személyes kisbusz. A támoga-
tási program keretében beszerzett gépjármű janu-
ártól állt csatasorba, a cél az, hogy a lehető legtöbb 
területen, széles körben hasznos feladatot tudjon el-
látni településünkön. Szerencsére az elmúlt napok-
ban egyre több bajnokságban kezdődtek meg újon-
nan a küzdelmek, így a mérkőzésekre történő elju-
tásban 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 cél-
szerűbb lesz ezzel az autóval elindulni, felesleges na-
gyobb méretű busz bérlése, igénybe vétele.
Hamarosan tovább erősödik a környező települé-

sekkel való utánpótlás kapcsolat is, ezért akár az edzésekre történő átjutásban is fontos szerepet tud ellátni a sport-
kör legújabb beszerzése. A tervek között szerepel, hogy a járványhelyzetet követően, egy hazai bajnoki meccshez 
kapcsolódóan bárki megtekintheti majd az új Mercedes Vito kisbuszt. 

Sikeres	pályázatának	köszönhetően	új	autóval	gyarapodott	településünk
December	végén	megérkezett	az	új	kisbusz
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