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A HÉTVÉGE A LUCA NAP JEGYÉBEN ZAJLIK MAJD, ISMÉT MEGTELHET A TÉR

Az új ifjúsági önkormányzat gyújtja meg a harmadik gyertyát az adventi koszorún
Elérkezett a harmadik adventi vasárnap, tovább folytatódnak a Jótékonysági Karácsonyi Vásár programjai a piac téren. A múlt
héten a gyerekek legnagyobb örömére maga a Mikulás látogatott ki a térre, és krampuszaival szaloncukrot osztogatott a legjobbaknak. Ezen a vasárnapon a Luca naphoz kapcsolódóan pogácsával kedveskednek a szervezők a vásárba kilátogatóknak. A pogácsák némelyikében a régi magyar
szokásnak megfelelően pénzérmét rejtenek el. Aki ráharap egyre, a jövő évben biztos szerencsés lesz. A település Adventi Koszorúján a harmadik gyertyát a pénteken megválasztott új ifjúsági önkormányzat képviselő-testülete gyújtja majd meg.
Mint ismeretes a karácsonyi vásár megrendezésének ötlete az ifjúsági önkormányzat nevéhez fűződik. A program költségeit jelenleg is a fiatalok biztosítják elsősorban a hulladékgyűjtésből befolyt pénzből. Bízunk abban, hogy az új, négy évre
megválasztott testület is folytatja ezt az immár hagyományossá vált programsorozatot. A karácsonyfa előtti színpadra az
Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei lépnek. Ünnepi
E hét vasárnapján már a 3. gyertyát gyújthatjuk meg
műsorukkal felmelengetik a kiérkezők szívét, és ezzel kívánnak boldog, békés karácsonyt településünk minden lakójának.
Tanács Gábor polgármester jelképesen ezen a délutánon adja át a település jövő évi falinaptárát is. Tavaly a lakók nevében jelképesen Gyapjasné Szabó Irén nyugdíjas tanárnő, településünk díszpolgára vette át a színes kiadványt.
Kedves Bordányiak! Várjuk Önöket Advent harmadik vasárnapján a piac térre! Ne felejtsék otthon bögréiket, hogy egy forralt bor vagy egy citromos tea mellett tudjanak nézelődni, vásárolni, beszélgetni barátaikkal, a kisebb-nagyobb családdal.
MA VÁLASZT ÚJ TESTÜLETET A FIATALSÁG

SAJTÓKÖZLEMÉNY KISTÉRSÉGI PROJEKTRŐL

Az interneten szavaznak

Közösségi közlekedés fejlesztése

December 14-én reggel 7 és este 7 között választhatnak ifjúsági polgármestert és ifjúsági képviselőket a 12-24 év közötti
fiatalok. A Bordányi GYIFÖ 2000-ben alakult, azóta négyévente választanak új települési szintű képviseletet maguknak
a fiatalok. A névjegyzékben 499 bordányi fiatal szerepel, ők
azok, akik Magyarországon immár második alkalommal teljesen elektronikusan szavazhatnak az őket képviselő önkormányzatra. A polgármester választás nem okoz nagy feszültséget, hiszen csak egy jelöltnek sikerült összegyűjteni a szükséges ajánlószelvényt, így csak Masir Norbert neve szerepel
majd ezen a szavazólapon. A négy képviselői székre öten pályáznak. Itt a szavazólapon öt név fog szerepelni abc sorrendben: Lajkó Andor, Lajkó Bálint, Mészáros Norbert, Répási Arnold és Sándor László neve mellé lehet majd ikszet
tenni. A nevek közül maximum négyet (tehát kevesebbet is,
vagy egyet sem) jelölhet meg a szavazó, és természetesen a
négy legtöbb szavazattal rendelkező kerülhet be az ifjúsági
testületbe. A szavazás a megjelent választópolgárok számától
függetlenül érvényes lesz.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, mint főpályázó 6 települése (Algyő, Deszk, Szeged, Zsombó, Tiszasziget, Újszentiván) konzorciumban Bordány, Forráskút, Üllés önkormányzatával és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel a közösségi közlekedés feltételeinek javítását célzó projektet valósít
meg. Az uniós támogatás segítségével elinduló projekt fő eleme a közösségi hely- és településközi buszközlekedés infrastrukturális fejlesztése.
A projekt célja az érintett települések vonatkozásában a közösségi autóbusz közlekedés összehangolt infrastrukturális
fejlesztése és koordinációjának javítása, a közlekedési kapcsolatok modernizációja, ezen belül buszöblök, megállóhelyek, váróhelyiségek, autóbusz fordulók kialakítása, felújítása, fizikai állapotának javítása. A projekt részeként közlekedésbiztonságot szolgáló elemek kihelyezése és intermodális
(például busz és kerékpár közlekedési) kapcsolatok segítését
célzó fejlesztések is megvalósulhatnak. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Program keretében támogatott „Szeged agglomerációjának és az ahhoz kapcsolódó települések közösségi közlekedésének fejlesztése” című projekthez (azonosítószám: DAOP-3.2.1/A-09-2009-0002) az Európai Unió és a
Magyar Állam által nyújtott vissza nem térítendő támogatás
összege 315.800.883 Ft. A támogatás aránya 95%.
További információ: www.kiterseg-szegedi.hu. Kapcsolattartó: Szekeres Péter pályázati tanácsadó. Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása Munkaszervezete
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Telefon: 0662/551-607

TANÁR-DIÁK MÉRKŐZÉSEK KÉZIBEN ÉS FOCIBAN

ÉVZÁRÓKAT TARTANAK A CIVIL SZERVEZETEK

Győzelem a média válogatott ellen

Sikeres évet hagyhatnak hátra

December 11-én Tanár-Diák mérkőzéseket rendeztek újra az
általános iskolában. Kézilabdában a diákok nyertek 13-9-re,
míg fociban tanári győzelem született 16-7 arányban. Szintén
ugyanezen a napon a Csongrád megyei média válogatott és

Jól sikerült a Bordányi Lóbarátok Köre évzáró Bálja, ahol
több, mint 150 ember szórakozott együtt a Faluház nagytermében. A Tari Attila és Masír János vezette civil szervezet két
sikeres rendezvénnyel, és számos intézményeknek, civileknek nyújtott segítséggel a háta mögött zárta a 2012. esztendőt. Ugyancsak évet zártak a Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai

Bordány csapatai is találkoztak a bordányi tornateremben. A
kispályás barátságos mérkőzésen a helyiek 10-8 arányban
győzték le a megyei média munkatársainak csapatát. Visszavágók jövőre!
FALUGAZDÁSZ FELHÍVÁSA A TERMELŐKNEK

Őstermelői igazolvány
2013. érvényesítéséhez, kiváltásához szükséges „új” ADATNYILVÁNTARTÓ LAP-ot minden esetben kérje a falugazdásztól. Őstermelői igazolvány új kiváltásához /régi cseréjéhez/, érvényesítéséhez a következő okmányok szükségesek:
1.Földhasználati lapszemle, 2. Adóazonosító jel (Mindenkinek kötelező bemutatni, közös igazolvány esetében tagonként), 3. Lakcímkártya személyigazolvánnyal (Mindenkinek
kötelező bemutatni, közös igazolvány esetében tagonként, 4.
Egyéb azonosító(k) /pl: regisztrációs szám, adószám, stb…/
5. ÚJ: KAMARAI REGISZTRÁCIÓSSZÁM
Értékesítéskor együttesen kell meglennie: Őstermelői igazolvány, Értékesítési betétlap(ok), Hitelesített Adatnyilvántartó
Lap. 2013. március 20-ig lehet az Őstermelői igazolványokat
viszzamenőleges (2013.01.01.-i) érvényességgel meghoszszabbítani. 2013-tól az őstermelőket érintő VÁLTOZÁS!!!
Őstermelői igazolvány: 2009. december 31. előtt kiváltott
igazolványok 2012. december 31-vel érvényüket veszítik,
ezért érvényesítés helyett „ÚJ őstermelői igazolvány”-t kell
kiváltani. További változásokról bővebb felvilágosítás a falugazdász irodában.
Gázolaj jövedéki adó visszatérítés: 1. A termelő nyomtatvány beadással közvetlenül igényli NAV-tól, 2. NEM KELL
igazolást kérni, –lapszemlét kiváltani, 3. A gyümölcsös után
járó de minimis támogatást a gázolaj jövedéki adó visszaigényléskor a nyomtatványon történő jelöléssel kell igényelni.
Hiánypótlásra NINCS lehetőség.
2012. december 22. - 2013. január 2-ig igazgatási szünet lesz.
Ezen idő alatti ügyfélfogadási rend a falugazdász iroda előtt
kifüggesztve található.
Tóth András, falugazdász
A JÓGA KLUB VENDÉGET VÁR AZ ELŐADÁSÁRA

is, akik az év végén ünnepelték meg mindenki névnapját is. A
jó hangulatú évzárón Galzóné Marika néni osztotta meg ünnepi gondolatait a közösséggel. Meglepetésként mézeskalácsot, szaloncukrot kaptak tőle nyugdíjas társai. A vacsora előtt és után kártyázással, beszélgetéssel múlatták az időt. A
Mozgáskorlátozottak Egyesülete is megtartotta idei utolsó
összejövetelét. Az évértékelő gyűlésen Árva Zoltánné Zsuzsa
tájékoztatta a tagokat az eltelt időszak eseményeiről, és többek között a közösség
IDŐJÓS
pénzügyi helyzetéről. Ezt követően MaHétfő
gyarné Rozika, a megyei egyesület vezetőségi tagja köszöntötte a bordányi tagokat. A
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A Bordányi Jóga Klub szervezésében december 18-án, kedden 18.00 órától előadást tartunk. Meghívott vendégünk Pál
Tamás életmód tanácsadó lesz. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Faluházba. Részletek a plakátjainkon.
Kómár Mónika
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