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A PIACTÉRI KARÁCSONYI PROGRAMRA VÁRJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET A SZERVEZŐK

A harmadik gyertyát gyújtják meg az adventi koszorún
Most vasárnap már a harmadik gyertyát gyújtják meg településünk adventi koszorúján. A Karácsonyi Jótékonysági Vásár köré szerveződött program keretében ismét egy ifjúsági képviselő gyújt gyertyát, Mészáros Norberttel most Kiss-Patik Péter alpolgármester lobbantja fel a lángot a kistérség legszebb adventi
koszorúján. A program ismét négy órakor kezdődik, kigyulladnak az ünnepi fények, életre kel a falu karácsonyfája előtti színpad, árusok népesítik be a piaccsarnokot, és finom forralt bor, lángos és kürtöskalács illata lengi be a környéket. Továbbra is lehet jótékonykodni, adományozni. Senki ne felejtse otthon a
korábbi években, vagy akár a korábbi két alkalommal megvásárolt bögréjét, amelybe egy vagy két karácsonyi tallérért öntenek forró teát vagy bort. Advent harmadik vasárnapján Luca napi pogácsával kedveskedik a kilátogatóknak ifjúsági önkormányzatunk.
BORDÁNYNAK MÁR BIZTOS LESZNEK HÓPELYHEI

ÚJABB TIZENNÉGY EMBER FOG MUNKÁT KAPNI

Hópelyheket kapunk ajándékba

Indul a téli közmunkaprogram

Egyenlőre még senki nem mer jóslásokba bocsátkozni, és
nem meri megjövendölni sem, hogy az idei karácsonyunk fekete, vagy fehér lesz-e, az azonban majdnem biztosra vehető,
hogy a bordányiaknak hópelyhes karácsonya lesz az idén.
Civil szervezetek, vállalkozók és az önkormányzat összefogásában ugyanis a falu központjában
található villanyoszlopokra hatalmas
hópelyheket szerelnek fel, és várhatóan 14-én estétől már ez az új karácsonyi díszvilágítás színesíti majd községünk legfrekventáltabb útszakaszát. A
község karácsonyfájától a Kossuth
utca-Felszabadulás utca kereszteződéséig összesen tíz oszlopra kerülnek fel
a hatalmas hópihék, amelyek a közvilágítással együtt kapcsolódnak majd fel, és teszik még hangulatosabbá településünket minden este, egészen vízkeresztig.
A SZÍNES KIADVÁNY ISMÉT A LAKÁS DÍSZE LEHET

Elkészült Bordány falinaptára
Az idén is bordányi falinaptárral kedveskedik az önkormányzat a település polgárainak. A helyi vállalkozók támogatásával elkészült, színes falinaptár első példányát Tanács Gábor
polgármester adja át vasárnap, a Karácsonyi Vásáron, ezt követően bármelyik család aláírás ellenében át tudja venni akár
ott a helyszínen, akár hétfőtől a Faluház információs pultjánál. Az idei naptár témaként a település rendezvényeit dolgozta fel, hónapról-hónapra egy-egy helyi program pillanatképe, egy-egy ismerős tekinthet majd ránk a színes kiadványból. Kivételt a január és a december képez, amikor egyegy megörökített téli pillanatban gyönyörködhetünk majd.
A JÓGA KLUB VENDÉGET VÁR AZ ELŐADÁSÁRA

A Jóga Klubban Pál Tamás
A Bordányi Jóga Klub szervezésében december 19-én előadást tartunk. Meghívott vendégünk Pál Tamás életmód tanácsadó lesz. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Faluházba. Részletek a plakátjainkon.
Kómár Mónika

„Még ebben az évben december kilencedikei kezdettel tizennégy állástalant foglalkoztat Bordány önkormányzata és intézményei“ – jelentette be Tanács Gábor polgármester. Belügyminisztériumi forrásból nyílik lehetőség arra, hogy a regisztrált munkanélküliek két hónapra munkához jussanak. A
program keretében foglalkoztatott szak- és segédmunkások
megkezdték a munkát. 2012. január 31-ig dolgozhatnak.
Mind a tizennégy fő napi hat órában dolgozik majd, négyen
takarítóként, öten favágóként, ugyancsak öten pedig nádvágó, takarítóként dolgozhatnak majd. A munkálatok során
az önkormányzati csatornák tisztulnak meg, illetve olyan önkormányzati területeken kerül sor favágásra, ahol több éve,
évtizede sumarasodott, vadult el a terület. A kivágott fát helyi
rászorulók kapják meg tüzelő támogatásként a polgármesteri
hivataltól.
MÁR CSAK EGY ALKALOMMAL ÜLNEK ÖSSZE

Az év utolsó testületi ülése
A december nyolcadikára összehívott rendkívüli ülést követően már csak egyszer, az idén utoljára ülésezik Bordány
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.
A csütörtökön megtartott
rendkívüli ülésen a járási
hovatartozásról döntöttek
képviselőink. Hasonlóan
Üllés és Forráskút önkormányzatainak döntéséhez
a bordányi képviselők is a
mórahalmi járáshoz való tartozás mellett döntöttek. A december 15-én, délután öt órára összehívott ülésen a képviselők többek közt elfogadják a jövő évi ülés, program és rendezvénytervet, döntenek a 2012. év költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról, hiszen a jövő évi költségvetést várhatóan csak a februári ülésen tudja majd elfogadni a
testület. A polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti legfontosabb eseményekről. Ezen az ülésen döntenek az ivóvíz jövő évtől érvényes hatósági díjáról is a képviselők.

JÖVŐ HÉTEN FOROG AZ ÉV UTOLSÓ FILMJE

1000 FT MIATT SZÉGYENFALRA KERÜLHET BÁRKI

Kis időre zárja kapuit a Filmklub

Közzétehetik a tartozók nevét

2011.12.16-án vetítjük le ez évi utolsó filmünket a Filmklub
keretein belül. Egy kis szünet következik és előreláthatóan
2012. január közepén indul újra a klub. Új filmekkel és mesékkel felszerelkezve várjuk majd a látogatókat. A belépés továbbra is ingyenes lesz.

Januártól közzétehetik az önkormányzatok a helyi adóval,
gépjárműadóval tartozó magánszemélyek, vállalkozások egyéb szolgáltatók nevét, címét és az adótartozás összegét. A
türelmi idő meglehetősen szűkre szabott: az adó megfizetésének határidejét követő tizedik napon már mehetnek is a
szégyenfalra a renitensek. A jövő évi adótörvény-csomaghoz
csempészte be a parlament elé zárószavazás előtti módosító
indítvány formájában Koszorús László, a Fidesz képviselője
azt az egymondatos javaslatot, amely lehetővé teszi az önkormányzati adóhatóságoknak, hogy közzétegyék az adótartozók nevét, pontos címét és a tartozás összegét. Magánszemélyek esetén már ezer forintot meghaladó összegű tartozással a
szégyenfalra lehet kerülni, más adózóknál ez tíz ezer forint.

A FACEBOOK OLDALÁN LEHETETT SZAVAZNI

Lezárult a „Fess libát!” pályázat
A Márton napi libalakomán került sor a pályázatra beérkezett
40 alkotás előzsűrizésére. Az öt legtöbb szavazatott kapott liba felkerült Bordány hivatalos Facebook oldalára, ahol
2011.11.25-ig lehetett szavazni. A szavazatok alapján a legnépszerűbb a 26. sorszámú liba lett 153 szavazattal, amelyet
Illés Ágnes készített, a díja 3000 Ft értékű vásárlási utalvány.
A második helyezett 19. sorszámmal Gyuris Alexandra libája
146 szavazattal, 2000 Ft értékű vásárlási utalványt, a
harmadik helyezett a 22. sorszámú alkotás 86 szavazattal Veres Gáborné, jutalma 1000 Ft vásárlási utalvány. A negyedik helyezést Makra Réka 27 szavazattal, az ötödik 11 lájkkal Kiss Angelika nagycsoportos óvodás munkája
lett. Az emléklapokat és a jutalmakat
nyitva tartási időben a Faluházban
Az első helyezett liba vehetik át az alkotók. Gratulálunk!

HÁLÓZATI MUNKÁK MIATT ÁRAMSZÜNET LESZ

EDF DÉMÁSZ Hálózat felhívása
Áramszünet várható 2011. december 14-én 8:30-10:30 és
2011. december 14-én 13:00-14:30 időszakban az alábbi területeken: Bordány Arany János utca 1-11, 2-12; Beltelek 2, 3,
4, 5, 16; Erkel utca 9-21, 10-22; Felszabadulás utca 1-69, 2-104; Kölcsey utca 3-19, 2IDŐJÓS
20; Mikszáth Kálmán utca1-13,2-16; Petőfi
utca 1-83, 2-102; Szent István tér 1, 2; TesseHétfő
dik Sámuel utca 1-17,2-16; Vásártér utca 2.
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Gyengén felhős

JÁTÉKVÁSÁRT RENDEZNEK A FALUHÁZBAN

Akár ajándékokat is fellelhetünk

Kedd

A Biztos Kezdet Klub játékvásárt szervez 2011.12.17-én
szombaton 14.30 órai kezdettel a Faluház nagytermében. A
babaruha börzéhez hasonlóan várjuk mindazokat, akik értékesíteni szeretnék a megunt, nem használt játékokat és természetesen minden családot, szülőket, nagyszülőket, hogy az
ünnepek előtt kincseket találjanak a gyermekeknek.
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Szerda

BELÉPÉS
INGYENES!

KEDVELT TÉLI SPORT: A JÉGKORCSOLYÁZÁS

Jégkorcsolya oktatás indul
Jégkorcsolya oktatás indul a Szegedi Jégkori
pályán 2011. 12.11-től vasárnap délelőttönként. Az oktatás időpontja 10:45-11:45. Indulás 10 órakor a Faluház elől külön busszal,
gyülekező 9:45. Az összköltség 1350 Ft/fő/alkalom, amely tartalmazza a belépőt, az oktatást, a korcsolyabérlést és a buszköltséget.
Ha van saját korcsolyád hozdd magaddal, ez nem befolyásolja az árat. Az oktatást a Korcsolyázó Diáksport Egyesület
szakoktatói végzik. Jelentkezni december 9-ig (péntek) lehet
a Faluház információs pultjánál.

Állatorvosi közlemény
Az állatgyógyászati feladatokat 2012. márciusáig Dr. Fodor
László állatorvos látja el. Rendel: hétfő, szerda, péntek 11:1512:00-ig. Telefonos egyeztetés lehetséges a 0630/248-8433as számon. A hatósági állatorvosi feladatokat továbbra is Dr.
Hursán Mihály állatorvos látja el, a 0630/998-6139-es telefonon egyeztetve.
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