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A KIS TÖMLÖC CÍMŰ DARABBAL ARATOTT SIKERT A BASZK A BUDAPESTI NEMZETI SZÍNHÁZBAN

Bordányi színjátszó kör a II. Pajtaszínházi Szemlén
A Bordányi Amatőr Színjátszó Kör tagjai a Budapesti Nemzeti Színházban léptek fel január 29-én (vasárnap), a társulat
ugyanis bemutatkozási lehetőséget kapott a II. Pajtaszínházi Szemle keretében a színház Gobbi Hilda színpadán. A Pajtaszínház programot 2015 őszén a Magyar Teátrumi Társaság szakmai mentorállásával indította útjára a Nemzeti Művelődési Intézet a falusi színjátszó
mozgalom újraélesztésére irányuló közösség- és társadalomfejlesztő modellprogramként. A Nemzeti
Színház második alkalommal
adott otthont az ország felnőtt
amatőr színjátszó csoportjainak.
A legjobbak, 19 megye amatőr
színjátszó társulatai január 2829-én léptek nyilvánosság elé előadásaikkal. A regisztrációt követően a társulat tagjai felmérték a
terepet, előkészítették a díszleteket, majd az öltözőben megkezdődött a lázas készülődés és hangolódás az előadásra. Sokan az
utolsó pillanatban is még átolvasNemzeti Színház porondján a BASZK
tak egy-egy jelentet, de volt, aki
sminkelt, volt, aki csendben meditálva készült a fellépésre. A 15 órakor kezdődő előadásra szinte teljesen megtelt a színház kamaratermének nézőtere.
Az előadott mű A kis tömlöc című családi mesejáték volt, mely A kis gömböc című népmese átirata. Horváth Dominikának a csoport vezetőjének diplomamunkája volt ez a darab, melyet Gömöri Krisztián mentor, a Szegedi Nemzeti Színház színésze, valamint a színjátszó kör tagjai írtak át és vittek aztán színre. Az előadást vastaps követte, majd a színjátszó kör emléklapot vehetett át a II. Pajtaszínházi Szemlén történő részvételért. A BASZK vezetői az előadás után minden szereplőt megleptek egy egyedi, erre az alkalomra készített „A kis tömlöc”-ös bögrével. A csoport tervei között szerepel, hogy hamarosan a helyben is színpadra állítják a darabot, hogy a helyi érdeklődők is megtekinthessék.

REMEK PÉNTEK DÉLUTÁNI KIKAPCSOLÓDÁS tőségük lesz álarcokat készíteni és a közelgő farsangra han-

Kultúrházak éjjel-nappal

golódni. A résztvevők az est folyamán zseblámpával körbejárhatják a Faluházat és találós kérdések megfejtéseivel
nyereményekre tehetnek szert. A gyerekek a nagy túra végén muffint is díszíthetnek, amit el is fogyaszthatnak majd.
A felnőttekre is gondoltak a szervezők, így ők Ed Helms főszereplésében a Vakáció című filmet tekinthetik meg a
színházteremben este 6 órától. A programokon való részvétel ingyenes!

KELLEMES ESTE A KÖNYVEK BIRODALMÁBAN

Februári könyvtári felolvasóest
A kultúrházak éjjel-nappal programsorozat keretein belül egy játékos délutánt szervez a Faluház és Könyvtár,
valamint a biip, melyre várják a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt február 10-én pénteken délután 3 órától. A
program egy animációs mese vetítésével kezdődik, majd
a faluház dolgozóinak segítségével a gyerekeknek lehe-

2017. február 8-án, szerdán 16 órai kezdettel a bordányi
Faluház Községi könyvtárában felolvasóestet szervezünk.
Kérjük, hozza magával kedvenc versét vagy prózarészletét,
melyet felolvashat, vagy elmondhat. Várunk szeretettel
minden irodalmat kedvelő kedves bordányit felolvasóként
és hallgatóként is, hogy egy csésze tea mellett eltölthessünk egy kellemes estét.

A Start Kupa izgalmas mérkőzései szombaton megtekinthetőek
Folytatódnak a küzdelmek a Bordány Sportkör által
szervezett Start 2017 Kupa sorozat keretében, ezúttal az
U13-as korosztály csapatai mérik össze erejüket. Február 4-én, szombaton 9.00 órától pattog majd a bőrbogyó a
sportcsarnokban, a nyolccsapatos (AFK Ada, Móravárosi
Kinizsi, DAFC-RTE, KSE Balástya, FK Horgos 1911, FK
Vinogradar Hajdukovo, FC Szegvár, Foliaplast-Bordány
SK) torna csoportmérkőzései ekkor veszik kezdetüket.
15.00 órakor kezdődnek a helyosztók, várhatóan 16.30kor döntő és eredményhirdetés.

A BAJNOKSÁG LEGJOBBJAIT KÜLÖN DÍJAZTÁK

A Vakok csapata nyerte meg az
idei év teremfoci bajnokságát

sok mozgás nem is várható, de a részletekről a február
14-ei átigazolási határidő lejárta után számolunk be.

JEGYEK FEBRUÁR 13-IG MEGVÁSÁROLHATÓAK

Jótékonysági bál az óvodásokért
Szeretettel meghívják
Önt és kedves Családját
a bordányi Apraja-falva
Óvoda és Bölcsőde által
szervezett jótékonysági
estre, amely 2017. február 18-án a Faluházban kerül megrendezésre. Belépőjegy ára: 3500
Ft/fő, illetve gyerekeknek 1500 Ft/fő, amely a
svédasztalos vacsorát is
tartalmazza. Tombola
felajánlásokat örömmel fogadnak! Vendégek fogadása este hat és hét óra között. A zenéről a Ráczband zenekar gondoskodik. Jegyek az óvodában
elővételben február 13-ig megvásárolhatóak!
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
02.06.
04.25. H

Január utolsó szerdáján befejeződtek a küzdelmek a Bordányi Teremfoci Bajnokságban. Az új lebonyolítási rendszerben (körmérkőzések után helyosztók következtek)
a döntőben végül a Vakok gárdája diadalmaskodott, 3-2re nyertek a bajnokságot szinte végig vezető Plastic Master ellen. A szervező Bordány Sportkör a csapatok szavazatai alapján külön díjazta a bajnokság legjobbjait. A torna gólkirálya Kovács Sándor (Plastic Master) lett, a legjobb játékos címet Zetkó Zoltán (Vakok) kapta, míg a bajnokság legjobb hálóőre díjat Szalai Valentin (Häfen 2) érdemelte ki. A bajnokság legsportszerűbb csapata a Bordányi Öregfiúk együttese lett. Minden csapatnak és a díjazottaknak ezúton is gratulálunk!

BORDÁNY-ZSOMBÓ MECCSET IZGULHAT VÉGIG
A TÉLI BAJNOKSÁG KÖVETKEZŐ FORDULÓJÁBAN

Elkezdődött az idei felkészülési
időszak a megye I-es csapatnál
A hideg időjárás ellenére január 24-én, kedden megkezdte a felkészülést a március eleji bajnoki rajtra megye
I-es focicsapatunk. Hódi Mihály együttese heti három edzéssel és a téli bajnokság mérkőzéseivel készül a tavaszi
küzdelmekre. Csapatunk a Téli bajnokságban Sándorfalván játssza találkozóit, sorrendben a Zsombó (02.05., vasárnap 13.30), Kiskundorozsma (02.12., vasárnap
10.00) és a Szegedi VSE (02.19., vasárnap 15.00) csapatai ellen. Változások egyenlőre nem történtek a csapat
háza táján, a megszigorított átigazolási szabály miatt túl
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EZÚTTAL AZ U13-AS KOROSZTÁLY KÖVETKEZIK
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