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TANÁCS GÁBOR POLGÁRMESTER KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI ÜNNEPI GONDOLATAI

Boldog Karácsonyt és sikeres új esztendőt kívánunk!
Ahogy közeledünk Jézus születésének ünnepéhez, egyre inkább lecsendesedik a bennünket körülvevő zaj és mind több szeretet rejtőzik a tárgyakba, a hangokba és a cselekedetekbe. Egyelőre még az út menti óriásplakátok kiabálják ránk az ötleteiket, a televízió sugározza hosszú estéken át a bőkezű ajándékozásra csábító ajánlatait, és mi
szinte beleszédülünk a kínálatba. Vajon mennyi őszinte szeretet és hála marad bennünk, mire a maratoni vásárlások és előkészületek után a fa alá állunk az ünnepen?
Most még időben vagyunk, még nincs késő, hogy megálljunk, és csak a tiszta belső
hangra figyeljünk. December második felében kikristályosodik az, ami fontos, és elhomályosul, ami lényegtelen. Rájövünk, hogy nem az új tárgyak adják a nagy örömet,
hanem a megismételhetetlen élmények. A gyermekeink, unokáink tekintetében megcsillanó múlt, a nyugodt és tiszta gondolatok, egy rég nem látott barát ölelése. Amikor
sikerül lelassítani a rohanó lépteket, akkor észrevesszük, hogy mindaz, amiért nap
mint nap hajtunk, a kincs, amire hosszú évek óta vadászunk, mind ott van körülöttünk,
már a mienk. Kívánom, hogy az idén karácsonykor lassítsunk le egy kicsit, legyünk
nyitottak a körülöttünk lévő értékek befogadására! Vegyük észre a szürkébe öltözött
szeretetet is, amely nem kínálja magát lépten-nyomon! Fogadjuk szívesen, amit kapunk, és adjunk kétszer annyi jóságot, mint amennyit egyébként adnánk! Kedves Bordányiak! Engedjék meg, hogy Goethe szavaival kívánjak boldog, békés karácsonyt és sikeres új esztendőt: „Az ember egy napon
rádöbben arra, hogy az életben igazán semmi sem fontos. Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az, hogy valaki szeresse
őt igazán.“
Tanács Gábor, polgármester
A SPORT TÁMOGATÁSA A KORMÁNY SZÁNDÉKA

Támogatás az utánpótlás nevelésre
Mint arról korábban beszámoltunk, a bordányi sportkör
3.350.000 Ft-os támogatási igényű pályázatot nyújtott be a
labdarúgó szövetséghez. A pályázatból az utánpótlás edzők
díjazását, mezek és labdák, valamint új kapuk és minden gyerek számára stoplis cipő beszerzését tervezték. "Jó hír, hogy a
Magyar Labdarúgó Szövetség határozatában 3 millió forint
támogatást hagyott jóvá a fejlesztési célokra. Így a következő időszak kiemelt feladata lesz azon cégek megkeresése,
akik társasági adójukat a bordányi sport támogatására kívánják fordítani." - mondta el Kiss-Patik Péter alpolgármester, aki a pályázat elkészítésével járult hozzá a támogatás
megszerzéséhez. A pályázat lehetővé teszi, hogy a sportkör
elérje az utánpótlás csapatok tekintetében a játékosszám
20%-os növekedését, ez azért is fontos, mert ezáltal az előkészítő és ifi csapat indítása mellett serdülő csapat indítására is
ebben az esetben lehetőség nyílhat. A támogatási összeg jó
esetben még az idén, de reálisabb esetben jövő év tavaszán áll
majd a helyi focicsapat rendelkezésére.
IDÉN IS KÖSZÖNTÖTTÉK AZ ÚJSZÜLÖTTEKET

21 babát ünnepeltek az ISZEK-ben
Bordány Község Önkormányzatának képviselő testülete december 9-én, az Integrált Szociális és Egészségügyi Központban köszöntötte a településen, az elmúlt egy évben született kisbabákat és családjaikat. Elsőként Tanács Gábor polgármester köszöntötte a megjelent családokat, ezt követően
az Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde óvodásai egy rövid műsorral kedveskedtek a résztvevőknek. Hagyomány településünkön, hogy minden újszülött családja egy-egy ajándéku-

talványt kap, nem volt ez másként az idén sem. A polgármester által átadott utalványokat 2012. június 30-ig válthatják be
az anyukák. Bordány községben 2010. novembere óta huszonegy kisbaba született, az idei évben eddig tizennyolc.
MÉG ÁTVEHETŐ A 2012-ES BORDÁNYI FALINAPTÁR

Közel háromszázan már átvették
Tanács Gábor polgármester vasárnap a Karácsonyi Vásáron
adta át a 2012-es falinaptár első példányát Gyapjasné Szabó
Irénnek, akinek ezzel is meg szerették volna köszönni a települési virágosításhoz nyújtott támogatását, virághagyma felajánlását. A hétvégén jó néhány család átvette a települési
falinaptárt, amely továbbra is -aláírás ellenében- átvehető a
negyedik adventi hétvégén a piactéren, majd jövő héten hétfőtől péntekig (dec. 23-ig) a Faluház információs pultjánál.
Ezt követően január 2-tól ismételten folyamatosan átvehető a
naptár a Faluházban.
INTÉZMÉNYEINK ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA

Az ünnepek között zárva leszünk
A Bordányi Faluház és a Biip utolsó nyitva tartási napja 2011.
dec. 23. péntek. A két ünnep között zárva lesz és 2012. január
2-án hétfőn várják ismét a látogatókat. Az általános iskolában a téli szünet 2011. dec. 22 – 2012. jan. 2-ig tart. Első tanítási nap 2012. jan. 3. kedd („A” hét). A konditerem idei nyitva
tartása: december 24., 26. és 31. zárva lesz. Nyitás január 4.
(szerda),16 órától 20 óráig. A heti három alkalom jövőre is
megmarad. Az óvoda és bölcsőde idei utolsó nyitva tartása
december 22. és a nyitás napja 2012. jan. 3. Az ISZEK december 27-30-ig szünetel, de az étkezési ellátást biztosítani fogják. 2012. január 2-án nyitnak ismét az ISZEK-ben.

KARÁCSONYI SZELLEMI KÉSZÜLŐDÉS

Szentmiserend az ünnepek alatt
A karácsonyi ünnepkör szentmiserendje: December 24.
szombat - Szenteste, 20.30 Borostyán Népdalkör énekel,
21.00 karácsonyi misztériumjáték, 21.30 szentmise. December 25. vasárnap - Karácsony, Jézus születése, 7.30 szentmise, 11.00 szentmise. December 26. hétfő – Karácsony, Szent
István vértanú ünnepe, 7.30 szentmise. December 31. szombat - Szilveszter, 15.00 hálaadó szentmise. Január 1. vasárnap - Újév, Szűz Mária, Isten Anyja, 11.00 szentmise. Áldott
és békés ünnepeket kívánunk!
A HULLADÉKUDVAR ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA

Külterületi szemétszállítás
Értesítjük a lakosságot, hogy a hulladékudvar nyitva tartása
az ünnepek alatt a következőképpen alakul. 2011. december
24-én (szombaton) zárva tart, míg 2011. december 31-én
(szombaton) 8 órától 12 óráig nyitva tart a hulladékudvar. A
külterületi szemétszállításra 2012. január 3-án és 4-én, kedden és szerdán kerül sor.
ÁTVEHETŐK AZ ŐSZI VIRÁGOSÍTÁS JUTALMAI

Kertészeti eszközöket kapnak
Azoknak, akik ez év októberében, az őszi virágosítás alkalmával segédkeztek egy kis
ajándékkal szeretnénk meghálálni munkájukat. Az érintett
személyek ajándékukat a Faluház információs pultjánál vehetik át, 2011. december 19-23
között, nyitva tartási időben.
Köszönjük!
KEDVEZMÉNYES SZÁLLÁSRA LEHET PÁLYÁZNI

30%-os támogatásra van lehetőség
A Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshely üzemeltetője, az Egérház Alapítvány országos pályázatot hirdet „Kedvezményes szálláshely biztosítás kirándulásokhoz és edzőtáborokhoz” címmel. Az alapítvány szeretne lehetőséget biztosítani oktatási és szociális intézmények, szervezetek, sportegyesületek, alapítványok számára is, akiknek a jelen gazdasági helyzetben nincs, illetve korlátozott mértékben van lehetősége osztálykirándulás, edzőtábor szervezésére. Pályázatot
nyújthatnak be azok az alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézmények, szociális intézmények, osztályközösségek, diákönkormányzatok, ifjúsági önkormányzatok, szervezetek,
egyesületek, alapítványok, melyek gyermek-, és ifjúsági közösségeket fognak össze, és fontos szempontként kezelik a
környezet megismerését, megvédését, és közösségépítő
program hasznos megvalósítását tervezik Csongrád megyében. A pályázható időpont 2012. január 1. – december 31.
közötti időszak. Nincsen maximalizálva a pályázható éjszakák száma, viszont a csoport max. létszáma 32 fő lehet. A
minimum csoportlétszám: 15 fő + kísérők, a minimum éjszakák száma: 2 éj. A támogatás mértéke a szállásköltség 30%-a,
tehát a kedvezményes szállás költsége ez alapján 3.300 Ft helyett csak 2.300 Ft/fő/éj. A pályázat beadási határideje folyamatos, a kuratórium a kérelmek beérkezését követő 10 napon

belül dönt. További részletek (30) 629-7670-es mobilszámon
kérhető, továbbá a www.bordany.hu oldalon a Vadgesztenye
Hostel és Étterem menüpont alatt, ahonnan a részletes pályázati kiírás és az adatlap is letölthető.
SZÁZHALOMBATTA ÉS LÖVŐ LETT A DÍJAZOTT

Virágos Magyarországért verseny
Október végén Százhalombattán osztották ki a Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny 2011. évi díjait. A
díjkiosztó ünnepségre háromszáztizenöt önkormányzat képviselője kapott meghívást, így többek között önkormányzatunk is, aki először csatlakozott az országos felhíváshoz.
Díjban nem részesült településünk, a szervezők elismerő oklevéllel ismerték el az önkormányzat munkáját. „A legfontosabb az volt, hogy még szebbé tegyük településünket, ezt a
következő években is szeretnénk tovább folytatni. Azt gondolom, hogy a Szent István tér és az intézmények előtti virágosítással még barátságosabbá vált falunk, örömteli, hogy ehhez
sok család, önkéntes is csatlakozott azzal, hogy a saját háza
előtt ültetett néhány virágot, vagy a meghirdetett virágültetési akciókban részt vett." - mondta el Kiss-Patik Péter alpolgármester. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar
Turizmus Zrt. közös fődíját város kategóriáIDŐJÓS
ban Százhalombattának, falu kategóriában
Lövőnek ítélték oda, ami egyben feljogosítHétfő
ja a két települést Magyarország képviseletére a 2012. évi Európai Virágos Városok és
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Falvak versenyében.
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TÉLVÁRÓ EST LESZ JÖVŐ HÉTEN

Hószállingózás

Napforduló decemberben

Kedd

A téli napforduló december 21-én lesz. Az
+2 °C
év legrövidebb nappalát és leghosszabb éj-3 °C
szakáját adja. Ez alkalomból december 23- Havazás
án 19 órától a Petőfi utcai focipályán „tűzgyújtásra“ várják az érdeklődőket.
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ELMARAD A PÉNTEKI FILMVETÍTÉS

Vége az idei Filmklubnak
A hétre (2011. december 16. péntek) tervezett Johnny English című film vetítése elmarad. A Faluház Filmklubja januárban várja majd a nézőközönséget.
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