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Közösségi munkájáért 
tüntették ki Bordi Jánost Csámpások 

és anyaszomorítók 

Egy hölgy sem sértődhet meg a 
hegyi papra, ha éppen csámpás-
nak hívja, mivel nála ez a legna-
gyobb bók, ebből látszik, hogy 
a szívéhez közel álló személlyel 
beszél. Persze a férfiakat is 
egyedi módon nevezi, ők ugyanis 
anyaszomorítók, ám ez sem 
számít szidásnak.

úgyhogy gyakran azzal kedvesked-
nek neki. Különben nagyjából három 
hónapnak kellett eltelnie, mire min-
denki rájött, hogy az új plébános Pál-
patakára költözött – jegyezte meg.

Csodálatos táj

A helyiekkel néhányszor ugyan ösz-
szekülönbözött a hegyi pap, de ezek 
sohasem voltak nagy viták. Bordi Já-
nos ugyanis hisz benne, hogy nem 
a szidás az ő feladata, hanem a sze-
retet hirdetése. Az emberek mellett 
ugyanakkor a táj szépsége volt az, 
ami rabul ejtette. „Itt fent minden 
évszaknak megvan a maga szépsé-
ge. A mai napig megcsodálom pél-
dául, amikor a lehavazott fenyőágak 
között átsüt a napfény” – fogalma-
zott. A fenyőfákról rögtön eszébe 
is jutott, hogy az elején mennyire 
megijedt az ágaik susogásától, mert 
a hangjuk az árvíz zúduló robajára 
emlékeztette. Persze aztán hamar 
rájött, hogy csak a szél játszik a fák 
ágaival. „Az elmúlt harminchárom 
évben háromszor is megkérdezték, 
hogy nem akarnám-e, hogy másho-
vá helyezzenek. A válaszom min-
dig az volt, hogy ha hagyják, akkor 
maradok. A szívem tart itt, na, én 
szeretem ezeket az embereket” – je-
lentette ki a plébános, aki nemcsak 

Pálpatakán, de Szencsedben és 
Fenyőkúton is misézik, ráadásul a 
Békástanyán élőknek is hirdeti az 
Úr igéjét.

Sohasem unatkozik

Gyakran kérdezték tőle kollégái, 
hogy nem unja-e magát Pálpatakán, 
de ez sosem volt így, még akkor sem, 
amikor nem volt kocsi a plébánián 
és csak gyalogszerrel lehetett járni. 
„Olyan is volt, hogy két hónapig le 
sem jöttem a hegyről” – idézte fel 

Bordi János. Szabadságra sem ment 
soha, legfeljebb néhány napra hagy-
ta el a plébániát. Persze hivatásából 
fakadóan azért több európai ország-
ban is járt.

A hegyen megvan a napi rutin-
ja: reggel hat órakor a harangszó 
költi, majd ha nem kell elmennie 
valahova, a Mária Rádiót hallgatja, 
és elmondja a zsolozsmát a hívei-
ért. Ezután hallgatja meg a híreket, 
majd enni kap a kutya, és magának 
is készít egy kis reggelit. Természe-
tesen az imádkozás sem marad ki a 
napjából. Olvasni, keresztrejtvényt 
fejteni is szeret, és mivel régebben 
focizott, most a tévében is követi a 
meccseket. Persze az is rendszeres-
nek mondható, hogy vendégek ko-
pogtatnak az ajtaján, legyenek azok 
táborozók, helyiek vagy bárki más. 
A fennmaradó idejét ugyanakkor 
az egyházi teendői töltik ki. „Én jól 
érzem magam akkor is, ha egyedül 
vagyok, de akkor is, ha vendégek 
jönnek” – mondta.

Jeles kitüntetés

Augusztusban a magyar állam Ma-
gyar Arany Érdemkereszttel tüntette 
ki Bordi Jánost, akit eleinte nagyon 
meglepett az ezzel kapcsolatos érte-
sítés, és a díjazás okát is csak az át-
adóünnepségen tudta meg. Jólesett 
neki az elismerés, hiszen közösség-
építő tevékenységéért jutalmazták 
meg. Lapunknak is örömmel mutatta 
meg a kitüntetést, valamint a vele já-
ró oklevelet és igazolványt.

„ Ez a hivatás olyan, hogy 
fentről jön egy sugal-
lat, amitől az ember 
érez egy megfoghatat-
lan belső késztetést

Havas virágvasárnap. A szíve tartja 
a plébánost Pálpatakán. Nagyon 
megszerette az embereket
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