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Pályázati támogatásból folytatódik a plébánia felújítása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt felhívásra „EGY-HÁZ a közösségekért”
címmel a bordányi egyházközség 2015 januárjában pályázatot nyújtott be, melyen bruttó 2.900.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert a leromlott állapotban lévő plébánia épületének felújítására.
Az elnyert összegből a teljes épület utólagos fal vízszigetelése, szerelőbeton építése, víz-,
lépésálló hő-, peremszigetelése és az aljzatbeton készítése tud megvalósulni. Ahhoz, hogy az elnyert
támogatásból minél több szakmunka elvégezhető legyen, a pályázatban vállaltuk, hogy a régi aljzat
bontását az egyházközség társadalmi munkával valósítja meg.
A plébánia felújításának első üteme: a tetőcsere a hívek adományából már 2010-ben elkészült. A
jelenlegi támogatás segítségével az állagmegóvás szempontjából a legsürgetőbb munkálatok
megvalósulnak, de további anyagi források bevonására lesz szükség, hogy az épület újra be tudja
tölteni funkcióit.
A pályázati forrásból megvalósuló munkálatok mellett szeretnénk kulturált, a mai igényeknek
megfelelő vizesblokkot kialakítani, a belső elektromos hálózatot felújítani, illetve az iroda helyiségét
használhatóvá tenni. Ehhez kérnénk továbbra is a hívek anyagi segítségét! A támogatásokat
személyesen a sekrestyében, vagy a plébánia bankszámláján fogadjuk. (PARTISCUM XI.
Takarékszövetkezet 57600022-10051564-00000000; A közlemény rovatban szerepeljen: Plébánia
felújítás)
Köszönjük az eddigi anyagi felajánlásokat, és a bontásban nyújtott segítséget!

Szent István napja és templomunk búcsúja
Augusztus 20-án államalapító királyunknak, templomunk védőszentjének és az új kenyér ünnepén 17
órakor lesz szentmise, majd az új kenyér megáldására kerül sor.
A búcsú augusztus 20-át követő vasárnap, augusztus 23-án lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor
kezdődik, majd körmenettel zárul. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Karitász hírek
Befejeződött a Kéri tanya felújítása a falu összefogásának eredményeként. A vizesedés következtében
leomlott szoba falait újjáépítettük, ablakokat, ajtókat kicseréltük, új kéményt építettünk, lebetonoztuk
a szobát és az előszobát. A tanya tetőszerkezetét felújítottuk és újra cserepeztük. Egy fürdőszobát is
kialakítottunk, zuhanyzóval, mosdóval és WC-vel. Az ehhez
tartozó emésztőaknát is készítettünk. A felújítás 2009-ben
gyűjtéssel indult. Tajtiné Jutka (Bambusz Divat Ruhaüzlet)
kezdeményezésére 126 500 Ft-ot magánszemélyek
adományoztak. Ezt követően a Karitász csoport a helyi
vállalkozókat felkereste, akik 692 000 Ft-tal támogatták ezt a
célt. A templomi perselyadományokból 19 800 Ft gyűlt össze.
Pályázatot nyújtottunk
be,
amelynek
eredményeként
az
egyházmegyei Karitásztól 60 000 Ft támogatást nyertünk,
amelyhez a 20 000 Ft önerőt a bordányi Plébánia biztosította.
Emellett a fürdőszoba kialakításához mozgáskorlátozott
támogatásként 130 800 Ft-ot kaptunk. Pénzbeli támogatáson
kívül jelentős építési anyaggal és szolgáltatással többen is
hozzájárultak. A tetőhöz a cserepet és a cserepezés munkáját

az önkormányzat biztosította. A kőműves munkák egy részét Fodor János, majd Tóth Zsolt végezte. A
villanyszerelést és az ahhoz felhasznált anyagokat Gyuris Tibornak, a vízvezetést és a szerelvényezést
az üllési Forrai Lajosnak köszönhetjük. Sorolhatnánk a készpénz, a sóder, az ablak és a tégla
adományozókat, de ez az egész oldal betelne a segítők neveivel. Ezért itt szeretnénk megköszönni
mindenkinek, aki bármilyen módon segített abban, hogy a fogyatékossággal élő Krisztián és családja
immáron megfelelő lakhatási körülmények között élhet.
A Karitász csoport tagjai

Zarándoklat Máriaremetére
Augusztus 29-én Máriaremetére zarándokbuszt indítunk bordányi felszállási lehetőséggel a
kegytemplom parkjában megrendezésre kerülő SZERETETLÁNG FESZTIVÁLRA. Részvételi díj
4000Ft.További információ a templom hirdetőtáblájára kihelyezett plakáton olvasható, illetve
érdeklődni lehet a 06-30-6216375 telefonszámon.(Jenei Györgyné)

