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Nagyközségünk	is	készül	az	ünnepekre	
#helloBordányiManó

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

A jótékonysági karácsonyi vásár idén is a Faluház parkjában, a szabadtéri színpadnál 
kerül megrendezésre, ahol advent mind a négy vasárnapján egy koncert csendül majd 
fel, amelyet a korábbi évekhez hasonlóan településünk dalkörének, óvodájának, isko-
lájának és scholájának fellépései követnek. Az eseményen Helló Manó is ott lesz, aki 
boldogan fotózkodik majd nagyközségünk lakosaival.																			Bővebben	a		3.	oldalon!

" A M I K U L Á S  É J S Z A K Á J A "
r a j z p á l y á z a t

Készíts adventi koszorút!

Bővebben	a	bordany.com-on!

Megvásárolható és átvehető
a második adventi hétvégétől!

BordányKártyával ingyenes!
Asztali naptár ár: 300 Ft

Fali akasztóval: 350 Ft

Hamarosan	kapható	Bordány
	asztali	naptára2022-es

Részletek	a	3.	oldalon!	

Díszíts

ablakot!

Kés z í t s ü k e l
k ö z ösen
Bordány
Adven t i
N ap t á rá t !

Je l e n t k e z és :
2021 .

no vember 30- i g

Je l e n t k és :
k i s s-pa t i k . p e t e r

@
bordanyne t . h u

Bővebben	a	3.	oldalon!	

Rajzold le, szerinted hogyan
érkezik a Mikulás
és hogyan csempészi be
ajándékait a csizmákba és add le
a Faluházba legkésőbb
2021. december 3-ig.

Készítsetek adventi koszorút
saját kezűleg.
Fotózzátok le és küldjétek el a
faluhaz.bordany@gmail.com
e-mail címre
2021. november 30-ig.

Bővebben	a	bordany.com-on!
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Közel	háromszáz	millióval	nőtt	az	idei
költségvetés
O� sszesen kétszáznyolcvannégymil-
lió-hétszázhuszonnyolcezer forint-
tal emelkedett településünk önkor-
mányzatának idei költségvetése a si-
keres pályázatoknak köszönhetően. 
A támogatási összegek megérkez-
tek a nagyközség bankszámlájára, 
ıǵy az idei költségvetés bevételi és 
kiadási oldalát is szükség volt en-
nek megfelelően módosıt́ani. Ter-
mészetesen nem csak erről szavaz-
hattak képviselőink a legutóbbi ülé-
sükön. 
Bordány Nagyközség O� nkormány-
zatának Képviselő-testülete novem-
ber 18-án, csütörtökön közmeghall-
gatással egybekötött soros testületi 
ülést tartott. A szokásos időpontban, 
délután öt órakor kezdődő ülésen 
kilenc napirendi pontot terveztek. 
Elsőként a polgármester beszámo-
lóját hallgathatták meg a két képvi-
selő-testületi ülés közötti fontosabb 
eseményekről, polgármesteri dön-
tésekről. A képviselők tájékoztatást 
kaptak a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról, az önkormány-
zat bizottságainak döntéseiről.
A második napirendben az idei évi 
önkormányzati költségvetési rende-
let módosıt́ására került sor. A költ-
ségvetésbe beépıt́ésre kerültek az 
idei elnyert pályázatok támogatási 
összegei is: A 2021. évi nyári diák-
munkák támogatására 1.757.700,- 
Ft, a települési önkormányzatot 
megillető szociális tűzifa támogatás-
ra 2.674.620,- Ft, a TOP Csatorna pá-
lyázatra 200.000.000,- Ft, Magyar 
Falu Program keretében nyert kö-
zösségszervező tevékenységre 
3.980.266,- Ft és a közterület fej-
lesztése 9.105.900,- Ft, a felelős ál-
lattartás elősegıt́ésére 1.497.327,- 
Ft, a Nemzeti Művelődési Intézettől 
a közművelődés támogatására 
2.000.000,-; és végül, de nem utol-
só sorban a Tér-Zene programok 
megvalósıt́ására 7.498.726,- Ft tá-
mogatási összeggel számolhat a fa-
lu kincstára.

A harmadik napirendi pontban az önkormányzati vagyon vagyonkezelés-
be adásáról szóló önkormányzati rendelet módosıt́ására került sor, mıǵ a 
negyedik napirendi pontban a képviselők a Bordányi Polgármesteri Hiva-
tal munkájáról, illetve az önkormányzati adóhatóság tevékenységéről szó-
ló beszámolót véleményezhették. Az ötödik napirendi pontban a polgár-
mester adott tájékoztatást az Alföldvıź Zrt. és a Magyar A� llam között zajló 
integrációs folyamatról illetve az Alföldvıź Zrt. által kért adatszolgáltatá-
sáról. A hatodik napirendi pontban a testület döntött a Bordány 0108 
hrsz.-ú, a Magyar A� llam tulajdonában álló ingatlan megszerzéséről. Kezde-
ményezték, hogy az állam adja ingyenesen önkormányzati tulajdonba a 
190 négyzetméteres földterületet, amelyet jelenleg is útként használnak 
az arra járók. Ezen útszakasz a Külterületi helyi közutak fejlesztése pályá-
zatba bevont terület, ennek okán szükségessé vált a terület tulajdonviszo-
nyainak rendezése.
A hetedik napirendi pontban az MTTSZ Bordányi Klub kérelmét bıŕálták 
el, mıǵ a nyolcadik napirendi pontban a Bursa Hungarica pályázatok el-
bıŕálására került sor. Minden beérkező pályázat támogatást nyert, hat 
bordányi �iatal kaphat havi ösztöndıj́at az önkormányzati támogatásnak 
köszönhetően.
Az egyebek napirendben még hat további téma kerül a képviselők asz-
talára. A képviselők döntöttek a Mezőőri szolgálat megerősıt́éséről: továb-
bi egy fő foglalkoztatását kezdeményezte a képviselő-testület, aki decem-
ber elsejétől egyelőre négyórás munkaidőkeretben segıt́i a helyi felada-

tok ellátását. Döntés született még többek között egy kisbusz pályázatból 
történő beszerzésének támogatásáról, az egyházközség kérelme alapján 
az orgona felújıt́ás önkormányzati támogatásáról. Még a veszélyhelyzet-
ben saját hatáskörben döntött a polgármester az önkormányzati tulajdo-
nú épületek vállalkozói bérleti dıj́ának felfüggesztéséről. A képviselők 
most úgy döntöttek, hogy visszaállıt́ják az eredeti állapotot, és január el-
sejétől újra �izetniük kell a bérlőknek a megállapıt́ott bérleti dıj́akat. A 
képviselő-testület egyhangú döntéssel jóváhagyta a Szegedi Tankerület és 
az önkormányzat között létrejövő megállapodást, ennek értelmében az 
önkormányzat saját önerőből 4.174.254,- Ft támogatást biztosıt́ a bordá-
nyi általános iskola fűtéskorszerűsıt́ésének pályázati forrásból történő 
megvalósıt́ásához. Az iskolát működtető Szegedi Tankerület 29.968.499,-
Ft támogatást nyert az iskolai épület régi fűtési rendszerének korszerű-
sıt́ésére. Ezt az összeget kellett kiegészıt́eni annak érdekében, hogy a be-
ruházás megvalósulhasson.
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A	Mikulással	együtt	érkezik	a	2022-es
bordányi	asztali	naptár
A Bordányi Hıŕek hasábjain már beszámoltunk a november 28-i ad-
venti jótékonysági karácsonyi vásár eseményeiről. Ez alkalommal a 
második vasárnap programjairól és a 2022-es bordányi asztali naptár-
ról tájékoztatjuk O� nöket.
December 5-én 16 órától a Haraszti A� dám Projekt koncertjét hallgat-
hatják meg. O� ket az Apraja-Falva O� voda és Bölcsőde gyermekeinek elő-
adása követi. Ezen az estén a Mikulás és a krampuszai is ellátogatnak 
nagyközségünkbe.
A hétvége érdekessége még, hogy ekkor kerül bemutatásra települé-
sünk 2022-es asztali naptára. A már hagyományosan több éve elké-
szülő kalendárium minden évben sok-sok helyi rendezvény fotóját, 
egy-egy fontos pillanat emlékét elevenıt́i fel.
A kiadvány szerkesztői több felkérésnek eleget téve a külterületi és a 
szelektıv́ hulladékgyűjtés mellett a belterületi kommunális szemét-
szállıt́ás időpontjait is beletették a naptárba. Továbbá tartalmazza a 
legfontosabb közérdekű telefonszámokat, de könnyen nyomon követ-
hető belőle az áthelyezett munkanapok és pihenőnapok is. Nagyon 
fontos, hogy az intézmények és civil szervezetek már novemberre el-
készıt́ik jövő évi programtervüket, ıǵy előre lehet majd tervezni a tele-
pülés programjai és az O� nök családi rendezvényei között.
Az elkészıt́ésében fontos szerepet játszanak a helyi vállalkozások, akik 
támogatásukkal járulnak hozzá a kiadvány elkészültéhez.

A naptár érvényes BordányKártyával ren-
delkezők számára ingyenesen, mıǵ a 
kártyával nem rendelkezők is jelképes 
300 forintos áron az asztali, mıǵ 350 Fo-
rint ellenében a falra is akasztható verzi-
ót kaphatják meg.

Az ünnepélyes bemutatót követően át-
vehető és megvásárolható lesz a helyszı-́
nen vagy a Bordányi Faluházban nyitva-
tartási időben.
Akinek még nincs helyi naptára, minél 
előbb szerezze be, hogy még a karácsony-
fa alá is bekerülhessen.

Készítsük	el	ismét	közösen	településünk
Adventi	Naptárát! Az idei évben is folytatjuk a már három éve útjára indıt́ott kö-

zösségi kezdeményezésünket. Ismételten az adventi időszak-
ban naponta a település egy-egy pontján egy a dátum számá-
val ellátott, feldıśzıt́ett ablak fénye villan fel, amely napról-nap-
ra haladva egy nagy, közös adventi kalendáriumot alkot majd 
meg. 
Bárki csatlakozhat (magánszemély, intézmény, bolt, üzlet) 
2021-ben is a játékhoz, akár úgy, hogy ablakdıśzt készıt́, akár 
úgy, hogy a faluban sétálva megkeresi az aznapi ablakot, és 
lefotózza. Hogy melyik nap hol található a sorszámmal ellátott 
kidıśzıt́ett világıt́ó ablak, az meglepetés, szenteste pedig ismét 
szeretnénk, ha egyszerre világıt́ana majd az összes ablak. Je-
lentkezni a kiss-patik.peter@bordanynet.hu mail cıḿre kül-
dött, névvel és telefonos elérhetőséggel ellátott üzenettel le-
het november 30-ig (keddig)! Ha van olyan nap december 1. 
és 24. között, amikor szıv́esen dıśzıt́enél ablakot, akkor az üze-
netben ezt is jelöld meg, próbáljuk �igyelembe venni!

Köszönet	mindenkinek	aki	vért	adott
2021. november 19-én 13 órától véradást szervezett a Faluház és a Magyar Vöröskereszt. A vıŕusos időszak miatt 
a megszokottnál kicsit kevesebb jöttek el. Az intézménybe érkezett 37 főből, a befejezett véradások száma 33 
volt. Négy személyt különböző okokból ki kellett szűrni.
Egyetlen véradással három betegen segıt́het: a levett vérből plazmakészıt́mények, vörösvérsejt- és vérlemezke-
koncentrátum készül. A véradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező tesztek elvégzése után nem-
csak a vércsoportját ismerheti meg, a szűrővizsgálat kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a Hepatitsz-C, a szi�ilisz kimu-
tatására is. Köszönjük a véradók segıt́ségét, legközelebb is szeretettel várjuk a segıt́eni szándékozókat!
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Mindig izgatottan készülünk egy-egy ven-
dég klub fogadására, ıǵy voltunk most is 
október 23-án. Sokáig csak bizakodni mer-
tünk, hogy megtarthatjuk találkozónkat, de 
csak vasárnap örülhettünk igazán. Nagyon 
kellemes, szép idő volt. Minden a helyére 
került a Faluházban, köszönve a segıt́ők-
nek, és a 11 óra környékén megszólaló ze-
ne jelezte, hogy a vendégek érkeznek. Jöt-
tek a Forráskútiak, a Dorozsmaiak, a Rösz-
keiek, de annak örültünk a legjobban, hogy 
megérkeztek az Orgoványiak is. O� k az el-
múlt évben nem tudtak jönni. Mindenki 
üdvözölte a másik csapat tagját, kedves és 
várt ismerősét. Az eseményt egy nagyon 
szép verssel köszöntötték a röszkeiek, 
majd a röszkei csapat „Riporteri bejelent-
kezésével” kacagtatta meg a jelenlévőket, 
akiket az Orgoványi táncosok bemutatója 
követett. A nagyszerűen sikerült műsoros 
beköszöntők után a Vadgesztenye E� tterem 
által készıt́ett �inom ebédet fogyasztottuk 

el, hozzá a Gyuris Géza-féle tortával. Nagyon jó hangulat alakult ki, 
sok beszélgetéssel együtt. A zenei támogatást Kovács Gábor adta, 
mint mindig most is nagy sikerrel. Köszönjük, akik eljöttek és jól érez-
ték magukat! Köszönet illeti, akik segıt́ettek ebben: Nagyapátiné 
Klárika, Gyuris Géza cukrász, Gyuris Tibor e.v., Supicz József orgová-
nyi e.v. régi jó barátunk. Nagyon örülünk, hogy Zádori Imre bácsi, 
nyugalmazott alpolgármesterünk találkozhatott az orgoványiakkal, 
hiszen ő volt az egyik, aki ezt a kapcsolatot alapıt́otta és támogatja. 

Köszönjük az O� nkormányzatnak, polgármesterünknek Tanács Gábor-
nak, és a Faluház minden dolgozójának Börcsök Rolanddal együtt a 
segıt́séget és támogatást. Sok-sok tombolával is segıt́ettük a hangu-
latot, az egyik fő „ajándék” a sütőtök lett köszönhetően Lajkóné Ma-
rikának. Reméljük, hogy a járványhelyzet enyhülni fog. Addig is vi-
gyázzon mindenki magára!       Köszönettel: Szalai	Antal	klubvezető

Baráti	találkozót	rendezett	a	nyugdíjas	klub

November 12-én péntek délelőtt a ruzsai polgármesteri hivatalban került sor egy úgynevezett vıźgyűjtő szintű 
partneri egyeztetésre, amelynek keretében a résztvevő települések polgármesterei egy megállapodást is aláıŕtak.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a ruzsai 
önkormányzat sikeresen bonyolıt́ott le egy Life 
MICCAC projektet, amely replikálható modellként 
szolgál majd a teljes Duna-Tisza köze és Európa 
más száraz területei számára a talajvıź-tartalékok 
visszatöltését célzó kombinált vıźmegtartó intéz-
kedéseken keresztül. A cél a csapadékvıź helyben 
tartása a bel- és külterületeken egyaránt.
A projektben a ruzsaiak vállalták, hogy a vıźgyűj-
tő területen fekvő településekkel, azaz Balotaszál-
lás, Bordány, O� ttömös, Mórahalom, Pusztamérges, 
Röszke, U� llés, Zákányszék és Zsana települések ön-
kormányzataival egy vıźgyűjtő-szintű partnersé-
gi megállapodást is kötnek annak érdekében, hogy 
a jövőben olyan közös programokat valósıt́sanak 
meg, amelyek nagyban elősegıt́ik a felszıńi és fel-
szıń alatti vizek megtartásán alapuló vıźgazdálko-

dás kialakıt́ását és a fenntartható erőforrás-gazdálkodást. 
Az egyeztetésre a polgármestereken kıv́ül meghıv́ást kapott Balla Iván vıźügyi szakember, Kerpely Klára szak-
értő, a WWF munkatársa, továbbá Kékes-Szabó Kálmán a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonpro�it Kft. ügyve-
zetője is, akik egy következő, a klıḿaváltozásnak ellenálló élhető jövő megteremtése érdekében vállalt közös pro-
jekt céljainak kialakıt́ásában voltak a döntéshozók segıt́ségére.
Az új közös elképzelések megszülettek, az elkövetkező időszakban dől majd el, hogy a településeknek sikerül-e a 
Terület- és Településfejlesztési Operatıv́ Programból forrást találni a ruzsai eredményekre alapozó, a vizek meg-
tartását célzó terveikhez. Minderre konzorciumi együttműködés keretében még az idén szeretnének pályázni.

Bordány	örömmel	együttműködik	a	térség
vizeinek	megtartását	célzó	programokban
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Az elmúlt évben a vıŕushelyzetből adódóan nem volt lehetőségünk megszervezni az intézményünk hagyományá-
vá vált családi délutánt, de 2021. október 22-én ismét megnyitotta kapuit a Tökfesztivál Apraja-Falván.
A TérZene koncertek sorozatának egyik állomása volt ezen 
a napon az óvoda udvara, hiszen 16.30-kor a Vigh Project 
Zenekar nyitotta meg a rendezvényt, melyet 17 órakor a 
nagy csoportosok Tűztánca követett, ápolva a hagyomá-
nyokat.
A programra érkezve minden család szavazhatott a kü-
lönlegesebbnél-különlegesebb módon kifaragott és dıśzı-́
tett tökre és magához vehette Menetlevelét. Ez utóbbira 
azért volt szükség, mert többféle állomás várta az érdek-
lődőket: volt tökös matematikai játék, kulcskeresés a ku-
koricaszemek között, tökgurıt́ás, tökös célbadobás, ügyes-
ségi labirintus a pókszobában és többféle kézműves tevé-
kenység. Mindemellett csillámtetoválásra és fényképezés-
re is volt lehetőség. 18 órakor kezdetét vette a �inom vacsora. Desszertként sült tököt is lehetett enni, illetve friss 
teával és forralt borral mindenki olthatta szomját. „Tök jó programokkal” igyekeztünk élmény telivé varázsolni 
ezt a délutánt a családok számára.
Nagy örömünkre rekord számú menetlevél közül sorsolhattuk ki a dobogósokat. Az első helyezett egy családi Va-
dasparki belépő tulajdonosa lett. A tökfaragó verseny győztese pedig a következő O� vodabálra nyert belépőjegye-
ket. Köszönjük szépen Mindenkinek a részvételt és a támogatásokat, amely hozzájárult programunk sikeres meg-
valósulásához.

„Tök	jó	programok”	voltak	az	oviban

„Mi	befogadunk	Sün	Balázs”
Az ősz beköszöntével környezettudatosan az O� voda udvarán a gyerekekkel összegereblyéztük, talicskáztuk a 
lehullott faleveleket. Egy részét elvittük a komposztálóba, de a maradékot az udvar egy csendes, nyugalmas pont-
jára hordtuk nagy kupacba. Meghirdettük a családoknak nemes szándékunkat, hogy sün menedéket szeretnénk 
készıt́eni „avarból ágyat vetni” a hasznos kis sündisznóknak. Az óvoda-család kapcsolatának erősıt́ése, együtt gon-
dolkodása volt a célunk. O� ssze is gyűlt hamar a sün-lakhoz való faláda, szalma, fakérgek, ágak, vesszők és még a 
téli eleség is.
Ezután a gyerekekkel közösen kialakıt́ottuk a közel fél évig tartó téli álom ide-
jére egy védettebb, szigeteltebb búvóhelyet ami menedék lehet a süncsalád-
nak. Nagyon jól sikerült a közös munka, ıǵy a későbbiekben �igyelemmel tud-
juk kıśérni a sünik életét reményeink szerint.
A Mondolo Egyesület nevében E� zsiás Tamás felajánlásával kapott az O� vodánk 
egy másik süngarázst is, aminek nyitható a teteje, ıǵy hazafele menet be tudnak 
a szülőkkel is kukucskálni a házikóba, hogy vannak-e már lakói.
Szándékaink szerint, ezért az O� voda előkertjébe szeretnénk még a napokban 
kihelyezni. Köszönjük szépen Mindenkinek a segıt́ő támogatást és nem utolsó 
sorban az ovisaink szorgalmas, segıt́őkész munkáját. Ezzel inspirálva motivál-
va a szülőket, családokat a sünikék megmentésére, otthoni sünlak készıt́ésére.
	 	 	 	 								Harangozóné	Baricz	Ibolya	óvodapedagógus

Márton-napi	hagyományőrzés
Az idei évben első alkalommal került megrendezésre a 
Márton nap az óvodában. Csütörtök délelőtt a Méhecske 
csoportos gyerekekkel Márton történetét elevenıt́ettük meg 
az óvoda udvarán. Ezt követően a gyerekek különféle libás 
ügyességi és népi játékokat próbálhattak ki. A legnagyobb 
sikert a libatollal tojásterelgető játék aratta. A Márton-na-
pi eseménysorozat pénteken egy családi délutánnal folyta-
tódott. Az eseményt ismét a Méhecske csoportos gyere-
kek előadása nyitotta meg, ezt követően a szülők meghall-
gathatták Náfrádi Anikó meseterapeuta előadását, továb-

bá bemutatkozott Benkóné Szenteczki Magdolna 
dietetikus és Gáspár Jusztina MetLife tanácsadó. A 
program közben a gyerekek különféle Márton-napi 
kézműves foglalkozásokon vehettek részt. Az ese-
mény végén libazsıŕos kenyérrel és teával kedves-
kedtünk a résztvevő szülőknek és gyerekeknek. A 
családi délután megvalósulását ezúton is szeretnénk 
megköszönni Bálintné Gyuris A� gnesnek és a Család 
és KarrierPONT-nak. 
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A	bordányi	iskolások	fülöp-szigeteki
gyerekeket	segítenek	alkotásaikkal,
amelyek	megvásárolhatók	az	adventi	vásáron
A bordányi Fábián Edit 25 éve teljesıt́ szolgálatot Manilában. Edit nővér �iatalon, 1988-ban a Nyolc Boldogság Kö-
zösség egyik alapıt́ója volt. O� t évet Franciaországban töltött az anyaházban, ahol – mint mondta – eszébe sem ju-

tott, hogy misszionárius is lehetne, mindvé-
gig arra készült, hogy hazatér Magyarország-
ra. Egyszer aztán, amikor AIDS-beteg, haldok-
ló �iatalokat ápolt, átvilágıt́otta a gondolat: az 
Egyház egyetemes. Ez a gondolat átformálta: 
1997 októberében részt vett a manilai misz-
szió létrehozásában, ahol már húsz éve szol-
gál. Négy nővértársával együtt 2007-ben meg-
alapıt́ották a Mária Misszionáriusai nővérkö-
zösséget.
Nővértársaival azokat a �iatalokat segıt́ik, akik 
a szigetország legszegényebb rétegéből, egy 
szeretetlenségtől szenvedő világból jöttek, és 
akik a misszióban megélték a feltámadás hét-
köznapi csodáit. Történeteik megrendıt́őek: 
durva, erőszakos világban nőttek fel, ahol a 
gyerekeket verték, kıńozták, megalázták, ahol 
sokszor az utcára menekültek az otthoni 
agresszió elől, de az utcai élet aztán a bandák-

ról, a drogról, a lopásról, a prostitúcióról, a bűn egyre mélyebb rétegeiről szólt. E� s a börtönökről, ahol embertelen 
kıńzásnak voltak kitéve, olykor nyolcvanan is összezsúfolva egy cellában.
Edit nővér elmondta, hogy minden napjuk szentmisével és szentségimádással kezdődik, ezt követi a munka az 
utcákon, a börtönben vagy a távolabbi területeken, 
más szigeteken. A házuk, ahová a �iatalokat befogad-
ták, „Manila Rózsadombján” található, egy gazdag csa-
ládtól kapták kölcsön, de hamarosan saját házat vesz-
nek az adományokból. Sokat dolgoznak az adományo-
kért, sokszor nemzetközi pályázatokon keresztül jut-
nak pénzhez, vannak jelentős támogatóik a nyugat-
európai országokban.
Edit nővér ellátogatott iskolánkba és bemutatta mun-
káját, azokat a körülményeket, amelyekben az ott élő 
gyermekek a mindennapjaikat töltik. A gyerekek mély 
döbbenettel nézték a képeket és hallgatták Edit be-
számolóját az ottani körülményekről. Többeknek köny-
nyeket csalt a bemutatott �ilm a szemébe.
Ekkor fogalmazódott meg, hogy segıt́eni szeretnének 
a maguk módján, könnyebbé tenni a manilai gyere-
kek életét. A gyerekek általuk készıt́ett festményeket 
és agyag kerámiákat ajánlottak fel megvásárlásra az adventi vásáron, amelyek ellenértékéből a manila gyerekek 
karácsonyát szeretnék szebbé tenni. Az adventi vásár ideje alatt a gyerekek műalkotásai megtekinthetők és meg-
vásárolhatók a Faluház előterében, ahol felajánlásaikat is szeretettel fogadják.

Rövid	hírek	az	iskola	életéből
December 16-án 17.00-tól a bordányi Szent István templomban Karácsonyi koncert lesz tanulóink és 
pedagógusaink részvételével. Sok szeretettel várjuk a szülőket, családokat!
December 21-én 10.00-tól lesz az iskola karácsonyi műsora a Faluházban a 4. osztály előadásában.
A téli szünet december 22-tól  január 2-ig tart. Az első tanıt́ási nap: 2022. január 3.
A Sulizsák akció keretében folyamatosan lehet hozni a megunt, leselejtezett ruhákat/cipőket az iskolába.
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December:	a	népi	elnevezés	szerint
Karácsony	hava
Az év hátralévő hónapja: Advent, a 
kereszténység számára a várakozás, 
a készülődés ideje. Készülődünk kül-
sőségekben: takarıt́unk, dıśzıt́ünk, 
ajándékokat vásárolunk, sütünk, fő-
zünk. Az igazi készülődés azonban a 
szıv́ünkben-lelkünkben zajlik, ami-
kor nem csak a környezetünket öl-
töztetjük ünneplőbe, hanem a lel-
künket is. A Karácsonyt megelőző 
hetekben szeretnénk elcsendesedni, 
egy kicsit jobban oda�igyelni a lel-
künkre, s a Jóisten szavára. Ig� y ké-
szülünk az egyik legszebb ünne-
pünkre, Urunk születésére, Kará-
csonyra.

Egyházközségünk	programjai
Advent	idején
Az alábbiakban összegyűjtöttük Egyházközségünk programjait, melyekkel a je-
lenlegi helyzetben is segıt́eni szeretnénk, hogy valóban felkészüljünk Jézus meg-
testesülésének ünnepére. Szeretettel hıv́unk és várunk mindenkit tervezett prog-
ramjainkra!

	Advent	I.,	II.,	III.	és	IV.	vasárnapja – 9.30: november 28.; december 5.; 12.; 19.
A szentmiséken a liturgikus szıń a viola: az összeszedettség, szent fegyelem és a 
bűnbánat szıńe. A harmadik vasárnap kivételével az oltárt nem dıśzıt́i virág, az 
orgona is visszafogottabban szól. A szentmise elején ünnepélyes keretek közt 
gyújtjuk meg az adventi koszorú gyertyáit, miközben felhangzik Egyházunk ősi 
éneke: Rorate caeli de super… Harmatozzatok magasságos egek, s a felhők hoz-
zák az Igazat.

Adventi	koszorúk	megszentelése
Várakozásunkat segıt́i elmélyülni az adventi koszorú, mely, mint egy élő naptár, 
mutatja a családnak s a templomi közösségnek a Karácsony közeledését. 3 lila 
és egy rózsaszıń gyertya jelzi a vasárnapok múlását. November 28-án, Advent 
első vasárnapján a 9.30 órakor kezdődő szentmisén adventi koszorúink meg-
szentelésére nyıĺik lehetőség, ezért – aki csak teheti - hozza magával az ünnepi 
időszakra akár saját kezűleg elkészıt́ett, akár előkészıt́ett adventi koszorúját.

Szent	Miklós	ünnepe
Advent II. vasárnapján, december 5-én, a 9.30 órakor kezdődő szentmise kere-
tében emlékezünk meg ajándékozó szentünkről, Miklós püspökről.

Rorate	szentmisék	- december 2., 9., 16. – csütörtök, 6.30
Régi szép adventi szokás a hajnali mise, mely még sötétben kezdődik, de mire 
véget ér, a nap is felkel. Kifejezi virrasztó várakozásunkat Krisztus eljövetelére. E 
szentmisére hozhatunk gyertyákat, a szentmise első könyörgéséig ezekkel vilá-
gıt́unk.

Karácsony
A karácsonyi szertartások a korábbi évekhez hasonlóan a megszokott 
időpontokban lesznek.

A	miseszolgáltatás	díja	2022-től
2022. január 1-jétől a pénteki miseszolgáltatás dıj́a: 1500 Ft, a szombati és vasár-
napi miseszolgáltatás dıj́a: 4000 Ft lesz.

O�  szép Jézus!
Ez új esztendőben
Légy hıv́eidben.
O�  Mária!
Esedezzél értünk,
E� des reményünk!
Hogy ez új esztendőben
Minden ügyeinkben
Lehessünk Jézus
Drága kedvében.

O�  szép Jézus!
Drága szent nevedért
Kelj föl népedért.
O�  Mária!
Tekints hıv́eidre
Te szent Fiadért,
Hogy ez új esztendőben
minden ügyeinkben
Lehessünk Jézus
Drága kedvében.

O�  szép Jézus!
Tartsd meg hıv́eidet,
Mint tieidet.
O�  Mária!
Jézusnak szent Anyja!
Országunk tornya!
Adjad, kérünk, hogy ebben
Az új esztendőben
Lehessünk épek
Testben, lélekben.

Forrás: SZVU (41)

Ó,	szép	Jézus



QR	kód	játékot	szerveztek	a	gyerekeknek	
Rendhagyó könyvtárhasználati foglalkozáson vettek részt a 4. osztályosok a Könyvtárban november 11-én. A 
gyerekek csapatmunkában dolgoztak, minden csapat kapott 1-1 keresztrejtvényt és a hozzátartozó QR kódokat. 
Ezeket a kódokat table-
tek segıt́ségével olvas-
ták le. Minden QR kód 
mögött a keresztrejt-
vény kitöltéséhez szük-
séges szöveges infor-
mációkat találtak. Ter-
mészetesen a válaszo-
kat különböző témájú 
könyvekben kellett ke-
resniük, hol a tartalom-
jegyzékben, hol egy be-
kezdésben de előfor-
dult, hogy a fülszöveg-
ben találtak rá a meg-
oldásra. Az iskolások 
nagy lendülettel vetet-
ték bele magukat a 
könyvvadászatba és  
versenyeztek egymás-
sal, melyik csapat tud 
több keresztrejtvényt 
megoldani. A tanulók 
megtapasztalhatták, hogy bizony az információk „erdejében” nem mindig olyan egyszerű eligazodni, még akkor 
sem, ha konkrét utasıt́ások vannak a birtokunkban. Nem elég csak végigfutni a szövegeken, azokat meg is kell ér-
teni, a feladatokat értelmezni. A csapatmunka során nagyon szépen, egymást segıt́ve játszottak a gyerekek. Nem 
titkolt célunk volt az olvasás iránt is felkelteni az érdeklődésüket és kedvet csinálni a könyvtárba látogatáshoz. 
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Nagyközségünk	demográ�iája
Születés:
„Megtanultam,	hogy	ahányszor	csak	egy	újszülött	apró	ökle	először	szorítja	meg	édesapja	
ujját,	örök	fogságra	ítéli	azt.”
/Márquez,	Gabriel	García/

Csókási Kolos Magor (Csókási István és Dobos Krisztina); Tari Panna (Tari Gábor 
és Terhes Melinda); Simon Sámuel (Simon László és Bóka Erika); 
Mihálffy Gréta (Mihálffy László és Németh Zsó�ia); U� jházi Adél (U� jházi 
Béla és Szabó Mariann); Vasas Hédi (Vasas Gábor és Fődi Judit); Toldi 
Gergő (Toldi Róbert és Miksi Brigitta); Koszorús Luca (Koszorús Zoltán 
és Zádori Edit); Czabán Máté (Czabán Norbert és Csurgó Izabella 
Melinda); Makra Katalin (Makra Tamás és Szabó Katalin); Csordás Noel 
(Csordás Zoltán és Pajkó Cintia); Dankó Vince (Dankó András Márton és Tóth Noémi); Jáger Marcell (Jáger 
Dávid és Naszradi Petra); Berta Gergő (Berta Gábor és László Szilvia); Fejes Csongor (Fejes Georg és Vajdics 
Viktória); Kokai Bence (Kokai András és Kálmán Anikó); Zádori Noel (Zádori Tibor és Tanács Gyöngyi); Kása 
Zente (Kása Szabolcs és Kassai Szabina ); Kocsispéter Bendegúz (Kocsispéter Máté és Turcsi Tünde); 
Kormány Kornélia Kitti (Kormány Zsolt és Csenki Gabriella Klára)

Halálozás:
Katona Lajos Józsefné (1939.); Sándor Tibor (1972.); Simon János (1935.); 
Takács Gyuláné (1963.); Bán Imréné (1932.); Simon Jánosné (1937.); Nagy 
Istvánné (1955.); Peták Istvánné (1944.); Nagymihály György (1934.); Farkas 
Györgyné (1936.)ovács István (1953.); Rácz Vinczéné (1933.)
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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



10  Bordányi Napló           |

Huszonegy	éves	az	ifjúsági	önkormányzat
A Bordányi Gyermek- és I�júsági O� n-
kormányzat október 29-én rendezett 
születésnapi bulit a Faluház nagyter-
mében. A rendezvényre az elmúlt 
időszak minden i�júsági polgármes-
tere és képviselője, a települési ön-
kormányzat képviselő-testülete va-
lamint a járásban működő i�júsági ön-
kormányzatok, i�júsági közösségek 
is meghıv́ást kaptak. A bordányi �ia-
talok egy i�júságkutatási kérdőıv́ ki-
töltéséért cserébe kaptak ingyenes 
belépőjegyeket.  
Az első i�júsági testület a 2000. de-
cember 15-én megtartott i�júsági 
önkormányzati választásokat köve-
tően alakult meg. (Bővebb információ 
az i�júsági önkormányzatról a borda 
ny.com-on.) Az i�júsági önkormány-
zat működése azóta is töretlen, a bor-
dányi �iatalok négyévente választa-
nak négy képviselőt és egy polgár-
mestert. A képviselő-testületek min-
dig továbbviszik a hagyományokat, és 

természetesen haladva az idővel újabb kreatıv́ ötletekkel szıńesıt́ik a prog-
ramkıńálatot. Október 29-én az i�júsági önkormányzat megalakulásának 
21. évfordulója mellet ezt a sok-sok ember által végzett önkéntes munkát, 

az elmúlt időszak eredményeit, sikereit is ünnepelték.
Elsőként Vida Patrıćia gyermek- és i�júsági polgármester köszöntötte a 
résztvevőket. Ezt követően Vajda A� rpád az Erzsébet I�júsági Alap megyei 
i�júságszakmai mentora tartotta meg születésnapi köszöntőjét. Vajda A� r-
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A	Bordányi	Napló
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Elvétve	zápor

Mint arról korábban beszámoltunk Bordány Nagyközség O� nkormány-
zata az i�júsági önkormányzattal közösen sikeresen pályázott az Erzsé-
bet I�júsági Alap Nonpro�it Közhasznú Kft-hez. A pályázat komplex i�jú-
sági fejlesztésekről szól, ennek megalapozó anyaga egy i�júságkutatás 
megszervezése, amelynek keretében egy kérdőıv́et kaptak kézhez a bor-
dányi �iatalok. A kérdőıv́ek feldolgozása már folyamatban van, hamaro-
san egy tanulmány is készül a �iatalok véleményei alapján. A szakmai 
anyag jó alapja lehet az elkövetkező időszak i�júságpolitikai koncepció-
jának elkészıt́ésekor, vagy a Helyi Esélyegyenlőségi Program átdolgozá-
sakor is.
A kérdőıv́et kitöltők között az Egérház Alapıt́vány által felajánlott Xiao-
mi mi Electric Scooter Essential-t lehetett nyerni, amelyet az i�júsági 
önkormányzat az október 29-én megrendezett születésnapi bulin sor-
solt ki. A nyertes szelvényt Ya Ou húzta ki a gyűjtőúrnából. A boldog tu-
lajdonos Mészáros Noémi lett, aki a két fellépés között Vida Patrıćia if-
júsági polgármestertől és Ya Ou-tól vette át nyereményét. Noémi azóta 
rendszeresen használja az új járművet és a következőket tudtuk meg 
tőle:
-	Maximális	sebességen	szoktam	használni,	ami	20	kilométer	óránként.	
Korábban	sosem	próbáltam	az	elektromos	rollert,	de	gyorsan	bele	lehet	
jönni.
Azt is elmondta nekünk, hogy amıǵ az időjárás engedte még a dorozs-

mai gyakorlati helyére is ezzel járt. Ezúton is gratulálunk neki a nyereményéhez.

Havas	esőFelhős

pádról tudni kell, hogy egy olyan i�júsági szakember, aki a Bordányban zajló egész i�júságfejlesztési folyamatot 
nyomon követte. Látta a csúcsokat és a hullámvölgyeket is. Megismerte az összes i�júsági polgármestert, képvise-
lőt, és számos képzésen i�júsági programban 
együtt is dolgozott velük.
A születésnap alkalmából a Bordány I�júságáért 
dıj́ak átadására került sor (a dıj́azottakról egy ko-
rábbi számban már tudósıt́ottunk), a dıj́átadót 
követően érkezett a több száz szeletes születés-
napi torta, amellyel a képviselők a vendégeket kı-́
nálták. 
Az ünnepi eseményre két sztárfellépő érkezett, 
hogy együtt ünnepeljenek a �iatalokkal. Este 8 
órától Ya Ou lépett szıńpadra, őt pedig Nemaza-
lány és So�i produkciója követte.
A két fellépés között egy elektromos rollert is ki-
sorsoltak azok között a �iatalok között, akik hi-
ánytalanul kitöltötték az idei i�júságkutatás kér-
dőıv́ét. A sorsolásban Ya Ou működött közre. Ennek részleteiről az alábbi cikkünkben olvashatnak. A sztárfel-
lépőket követően egy hatalmas buli következett, amely egészen hajnalig tartott.

Mészáros	Noémi	Ya	Ou-tól	vehette	át
az	elektromos	rollert	a	szülinapi	bulin

Felhős

Felhős Havas	eső Felhős



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