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Több éve már, hogy az új évet hagyomá-
nyosan a Mórahalmi Fúvószenekar hang-
versenyével köszöntjük. Nem lesz ez más-
ként 2023-ban sem. Január 6-án pén-
teken este 6 órától várjuk a zene szerel-
meseit a Faluház nagytermébe, ahol kez-
detét veszi az év első önkormányzati 
rendezvénye.
A hangverseny programja az idén is meg-
lepetés lesz, azonban a plakátokon feltű-
nő előadók minden bizonnyal nagy hatás-
sal voltak az idei repertoár összeállıt́ásá-
ban. Elvis Presley, Freddie Mercury vele 
együtt az egész  Queen rockegyüttes, vala-
mint egy Boeing 737-es repülőgép is 
feltűnik a képeken. Kıv́áncsiak vagyunk milyen zenéket hangoltak át a fúvós hangszerekre a mórahalmi fúvósok.
A program ingyenes, és mivel ezzel a kulturális programmal köszönti településünk 2023-at, minden résztvevő egy-
egy pohár pezsgőt is kap, hogy közösen koccinthassunk egy sikeres, boldog új évre!

Szép karácsonyi ajándékot 
kapott településünk az 
Európai Uniótól és Ma-
gyarország Kormányától. 
Az EU társfinanszı́rozá-
sával megvalósuló a helyi 
gazdaságfejlesztést célzó 
projekt száz százalékos tá-
mogatást kapott. A jó hıŕt 
karácsony előtt kapta kéz-
hez a polgármester, mely 

szerint a TOP Plusz program keretében községünk 236 millió 
forintot nyert az önkormányzati étterem konyhájának felújı-́
tására és annak bővıt́ésére. Az  önkormányzati tulajdonban lé-
vő épület folyamatos fejlesztéseken esett át, a földszinten leg-
utóbb éppen az étterem rész újult meg: a járólapok cseréje és 
festés valósulhatott meg. Az emeleten az Egérház Alapıt́vány a 
közösségi szálláshely megújıt́ásába kezdett, itt napelemek és 
légkondıćionáló berendezések felszerelésére került sor, vala-
mint megvalósult a szobák, illetve a közösségi tér és a kiszolgáló 
helyiségek festése is. A mostani tervek szerint az épület szük-
séges bővıt́ését követően egy teljesen új konyha kialakıt́ása va-
lósulhat meg. Az új konyhatechnológia beszerelése, valamint a 
kiszolgáló helyiségek kialakıt́ása és berendezése lehetővé teszi 
egy modern, költséghatékony konyha működését.
A beruházás a tervek szerint 2023-ban valósul majd meg.

Újévi hangverseny lesz pénteken

Karácsonyi ajándékként 
étterem felújítást kaptunk

Minden kis fenyőfát elvittek a polgármesteri hi-
vatal udvarából, az idén is sikeres a fenyőfaköl-
csönzés településünkön. Immár harmadik éve 
van lehetőség kölcsönbe hazavinni a fenyőfá-
kat, hogy az év végén ünnepi díszbe öltöztes-
sék őket, majd vízkeresztet követően újra elül-
tessék. A többször kikölcsönzött és már nagyra 
nőtt fák pedig egy végleges helyre kerül-nek 
elültetésre, hogy helyüket újabb kisebb társaik 
vegyék át, örömet okozva a családoknak.
Településünk 2020-ban indította el közösségi 
kezdeményezését, a karácsonyi fenyőfaköl-
csönzést. Az első évben harminc, idén a tavalyi 
évhez hasonlóan negyven darab, körülbelül 
egy-másfél méter magas földlabdás fa volt ki-
kölcsönözhető. A kölcsönzők már a település új, 
2023-as akciójához csatlakozhatnak egyben, 
hiszen a bérleti díj másik feléért egynyári virág 
vásárlásához 5000 forintos utalvány jár majd. 
A kezdeményezések összekapcsolásával a kör-
nyezettudatosság, zöld gondolkodás mellett, a 
település-szépítésre, virágosításra is szeretné 
felhívni a képviselő-testület a figyelmet. A fákat 
január 10-11-én lehet majd visszavinni.

Idén is sok fenyőfát
kölcsönöztek ki
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Óvodai adománygyűjtés volt a 
Tappancs állatmenhely számára
Intézményünk első alkalommal kapcsolódott be az 
országos szervezésű Allatvédelmi Témahétbe, ami 
december 5. és 9. között valósult meg. Ez a kezdemé-
nyezés országosan több mint 120.000 gyermek rész-
vételével valósult meg, óvodás kortól egészen a közép-
iskolás korig. A program fő célja volt, hogy az adventi 
várakozásban és készülődésben ne csak embertársa-
inkra szenteljünk több figyelmet és szeretetet, hanem 
az állatokra is. Ezzel kialakıt́va a belső motivációt a cse-
lekvő állatvédelemre, valamint empatikus képességei-
ket magasabb szintre emelni.

Az óvoda is nagy örömmel vett részt ebben a szép kez-
deményezésben. Ezáltal nemcsak a gyerekeket, hanem 
a családokat is aktıv́an próbáltuk- a szemléletformálás 
jegyében- mozgósıt́ani, ıǵy állateledel adománygyűj-
tést szerveztünk a Tappancs Alapı́tvány számára. A 
meghirdetett akcióra alig egy hét alatt közel 50 kg szá-
raztáp és macskaeledel gyűlt össze. A gyerekek nagy ö-
römmel és büszkén hozták a csomagokat. Tudták és é-
rezték, hogy jót cselekednek, a kutyusok nagy örömmel 
fogják megenni az általuk hozott eledelt. Az összegyűj-
tött adományt a Méhecske nagycsoportos gyerekek 
személyesen vitték el a menhelyre. A fogadó hölgy na-
gyon hálás volt a felajánlásért, és örömmel vezetett kör-
be bennünket. A gyerekeket nagyon megérintette egy-
egy kutya-macska sorsa.
A program további játékra invitálja a szülőket és gye-
rekeket. Fotópályázat során az  állatokkal foglalkozó 
(etetés, simogatás, játszás) gyerekekről készült képeket 
január 9-től az óvónéniknek lehet elküldeni, mert ezek-
ből egy közös tablóképet szeretnénk kiállıt́ani.
A hét folyamán sokat beszélgettünk a felelős állattar-
tásról, az állatvédelemről és az adományozás fontossá-
gáról. A gyerekeknek megıǵértük, hogy a jövőben fo-
gunk még gyűjtést szervezni, hogy máskor is önzet-
lenül segıt́sünk a bajba jutott állatokon.
         Horváthné Kálmán Zita, intézményvezető-helyettes

A rászorultak támogatásáról is 
döntöttek az év végi ülésen
Településünk önkormányzata december 21-én tar-
totta soron következő ülését, ahol összesen tizenegy 
napirendi pont került terıt́ékre. Az év utolsó ülésének 
legfontosabb döntése a csatornafejlesztés közbeszer-
zési eljárás keretében a kivitelező kiválasztása volt. A 
képviselő-testület a 15 ajánlattevő közül a legkedve-
zőbb ajánlatot tevő Harmath és Társai Kft-t választot-
ták ki. A vállalkozó nettó 121.575.175 forintért vállalta 
beruházás megvalósıt́ását. 
A képviselők a szociális tűzifa program lebonyolıt́ásá-
nak segıt́ése érdekében, a farönkök hatalmas mérete 
miatt döntöttek egy traktorhoz szerelhető homlokra-
kodó megvásárlásáról is.
A képviselő-testület a tavalyi évhez hasonlóan az idén 
is döntött rendkıv́üli települési támogatásokról. A 
települési lakhatási támogatásra jogosultak részére a 
december havi támogatás összegével megegyező, egy 
havi támogatási összeg, a november havi pénzbeli 
támogatásban részesülő rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermekek részére 6000 
Ft/fő, mıǵ a szociális rászorultság alapján 2022. évben 
pénzbeli, természetbeni rendkıv́üli települési támo-
gatásban részesülők számára 5000 Ft/fő összegű élel-
miszer-utalvány odaıt́éléséről döntöttek.
Tanács Gábor polgármester megköszönte mind a bi-
zottságok tagjainak, mind a képviselőknek az egész 
éves munkát. Mindenkinek nagyon boldog karácsonyt 
és sikerekben gazdag új évet kıv́ánt. A képviselők leg-
közelebb februárban üléseznek majd, amikor is töb-
bek közt sor kerül a 2023. évi költségvetés elfoga-
dására is. 
A testületi ülésről szóló beszámoló településünk hon-
lapján olvasható teljes terjedelmében.

Reptérlátogatás az év végén
December 29-én a Faluház és Könyvtár és a Bordány 
SK szervezésében, közel hatvan fő részvételével Rep-
térlátogatáson vehettek részt településünk lakói. A re-
mek idő, a sok-sok repüléshez kapcsolódó érdekes in-
formáció és az idegenvezetők önzetlen munkája iga-
zán felejthetetlenné tették a résztvevőknek ezt napot, 
akik olyan helyekre juthattak be a program során, 
ahová egyszerű utasként sosem léphetnének be.
 


