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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

KEZDJÜK EGYÜTT A 2018-AS ESZTENDŐT A MÓRAHALMI FÚVÓSZENEKAR ÚJÉVI KONCERTJÉVEL

Koccintsunk közösen az új évre a Faluházban
A hagyományoknak megfelelően az idén is újévi koncertre hívja és várja községünk önkormányzata a bordányiakat a Faluházba. Január 6-án, szombaton délután hat órára várnak minden bordányi családot, civil szervezetek tagjait, képviselőket, intézményvezetőket, vállalkozókat és minden olyan támogatót,
aki sokat tett településünk fejlődéséért, szívén viseli Bordány
sorsát. A koncerttel szeretné az
önkormányzat egyrészt megköszönni ezt a támogatást, másrészt a fúvós zenekar produkciója igazi évindító élménnyel is
kecsegtet. A műsort immár hatodik éve a Mórahalmi Alapfokú
Művészeti Iskola Fúvószenekara azaz a Mórahalmi Fúvószenekar adja majd.
A kétrészes műsor szünetében
Bordány Nagyközség ÖnkorPillanatkép a tavalyi év koncertjéből
mányzata újévi koccintásra is
várja a település minden lakóját. A várhatóan remek hangulatú koncert kiválóan megalapozhatja az évkezdetet, így a szervezők reményei szerint ismét egy sikeres, program gazdag év elé nézünk. A koncert ideje alatt
lehetőség van az Egérház Alapítványt támogatni, akik a jótékonyságból befolyt összeget a 2018. évi települési programok megvalósítására használnak majd fel. Az újévi koncert ingyenes, szeretettel várnak mindenkit!
JEGYEK MÉG KAPHATÓAK A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐRE előadásokra korlátozott számban még kaphatók
Ajándékozza meg Ön is szeretteit 3.000 Ft-os és 2.500 Ft-os árakon a Faluház ügyfélA Pesti Művész Színház előadásában Az asszony kör- pultjánál nyitva tartási időben. Bővebb információbejár, avagy kézről kézre című előadást láthatták a Fa- hoz a +36 30 965-0771-es mobilszámon juthat.
luházban 2017. december 18-án és 19-én az érdeklő- Lepje meg ön is szeretteit Valentin nap környékén
dők. A két felvonásos, szünettel együtt közel három egy feledhetetlen kikapcsolódással. Vegye meg jeórás bohózat ismét bővelkedett humoros élethelyze- gyét minél hamarabb, hogy le ne maradjon róla.

tekben. A darabot idén nyáron mutatták be elsőként
Pécsen. A közel teltházas estékre több mint 400 jegy
kelt el. Februárban folytatódik a Bordányi Színházi Esték rendezvénysorozat, február 12-én (hétfőn) és 13án (kedden) 18 órától két este is Bordányban szerepel
a Pesti Művész Színház. Ezúttal az operettek leginkább közkedvelt előadását, a Csárdáskirálynő című
nagyoperettet láthatják a Faluházba érkezők. A dallamai közt olyan slágerek hallhatók, mint „A lányok, a lányok, a lányok angyalok…”, a „Jaj, cica, eszem azt a csöpp
kis szád…”, vagy az „Álom, álom, édes álom…” A főbb
szerepekben olyan színészeket láthatunk, mint
Kalocsai Zsuzsa, Harsányi Gábor, Csengeri Attila, Tunyogi Bernadett vagy Faragó András! Jegyek ezekre az

Magyar hírességek a színpadon

Figyelem!
Zöldhulladék szállítás és karácsonyfa gyűjtés
2018. január 9. (kedd) reggel 7 órától!
Kérjük, legkésőbb a fent említett időpontig helyezze ki!

ELSŐ HÉTEN AZ U14-ES KOROSZTÁLY CSAP ÖSSZE

Megkezdődik a Start 2018 Kupa

seket hivatali munkaidőn kívül nem kísérik figyelemmel, ezért amennyiben azonnali rendőri intézkedést igénylő eseményről kíván bejelentést tenni
vagy segélykérést kíván a rendőrséghez intézni, úgy
azt a nap 24 órájában hívható egységes segélyhívó
rendszeren (112) teheti meg. Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan felmerült kérdésekben az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) nyújt segítséget. Telefonszám: 1818. Technikai kérésekkel kapcsolatban: 1.6-os menüpont.
Szakmai kérdésekkel kapcsolatban: 7-es menüpont.
Külföldről hívható szám: +36 1 550 1858.

SÜRGŐS ESETEKBEN TOVÁBBRA IS HÍVJA A 112-ŐT

Intézze rendőrségi ügyeit online

A rendőrség 2018. január 1-től biztosítja ügyfelei számára az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A rendőrség az elektronikus ügyintézést az e-Papír szolgáltatás segítségével és az ÁNYK űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás segítségével biztosítja. Indokolt felhívni a figyelmet, hogy a rendőrség az elektronikus
ügyintézést – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a Szolgáltatási Szabályzatában meghatározott hivatali időben biztosítja. A címzett rendőri szervek az elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében megküldött beadványokat, kérelmeket, bejelenté-
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Magyaros
gombaleves

B Eszterházy tokány csirkéből, tészta
C Rakott zöldbab, Balaton szelet

Szerda
04.25. H

1 Lebbencs leves
2

Tejfölös
karalábleves
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Paradicsom mártás sertéssülttel, sós
burgonya

B Töltött csirkecomb párolt zöldséggel
Marhapörkölt galuskával, vegyes
C vágott

Csü tö rtö k

Szárnyas hús
erőleves eperlevél tésztával
Sajtkrémleves
kenyérkockával

Rántott borda petrezselymes
burgonyával, káposzta saláta

A

Csirkecomb filé pörkölt tésztával, fejes
saláta
Velővel töltött borda

B burgonyapürével, kompót
Mustáros zöldséges sertésapró
C tarhonyával

18:00-tól a
sportcsarnokban

A

2018. január 20.

Tejfölös
karfiolleves

katolikus bál

Ema az ünnepek előtt tartott utoljára portugál napot a
biipben, ahol pizzát készített a résztvevő gyerekekkel.
Falatozás közben a lurkók PS3-al, PC-vel játszhattak és
filmet is nézhettek. Az új évben sem lesz másképp,
Ema idén is folytatni fogja a Nemzeti délutánok rendezését, ahová szeretettel vár minden érdeklődőt. Január első péntekére pontgyűjtő akadályversenyt szervez
a helyi fiatalok számára, ahol a legjobbakat díjazza is.
Reméljük, hogy hétről-hétre péntekenként minél többen érkeznek majd a biipbe, hogy játékos keretek között gyakorolhassák az angolt.

Kedd
04.25. H

3.

Újabb Portugál Péntek a biipben

Jótékonysági

Reméljük idén is sok eladott labdát szerzünk meg
ISMERTESSE MEG MÁSOKKAL KEDVENC MŰVEIT
Immáron évek óta most már hagyomány, hogy a Bor- Könyvtári felolvasóest az új évben
dány Sportkör utánpótlás labdarúgó tornák megszer2018. január 10-én, szerdán 16 órai kezdettel a Faluvezésével indítja az évet. Nem lesz ez másként az idei
ház Községi Könyvtárában felolvasóestet szervezünk.
esztendőben sem. Január 6-án, szombaton 9:00-tól elKérjük, hozza magával kedvenc versét, művét vagy
sőként az U14-es korosztály küzdelmeire kerül sor. A
prózarészletét, melyet felolvashat, vagy elmondhat.
nyolccsapatos tornán a házigazda Foliaplast-Bordány
Várunk szeretettel minden irodalmat kedvelő kedves
SK együttese mellett részt vesz a Csongrád, a SZEOL SC,
bordányit, felolvasóként és hallgatóként is, hogy egy
az Üllés, a Kiskundorozsma, a Móraváros gárdája, valacsésze tea és némi aprósütemény mellett eltölthesmint két vajdasági csapat a Hajdukovo és a Temerin is.
sünk együtt egy kellemes estét.
Délelőtt a csoportmérkőzések zajlódnak majd a Bordányi Sportcsarnokban, 15 órától pedig a helyosztók Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
kezdődnek, a döntőre a tervek szerint 16:30-kor kerül 04.25.
Hé tfő H
A Milánói makaróni
Húsgombóc
sor. A tornára sok szeretettel várnak minden érdeklő- A
1 leves
B Roston csirkemell filé rizibizivel, befőtt
dőt, a belépés természetesen ingyenes lesz.
Hamis gulyás
Parasztos sertésborda
2 leves
C törtburgonyával, csemege uborka
GYŐZZÖN A LEGJOBB A BIIPES AKADÁLYVERSENYEN

Pé ntek

Sajtos tészta
Kapros zöldba- A
gulyás (füs1 bos
tölt tarjával) B Máglyarakás
Fokhagymás apró petrezselymes
2 Tyúkhúsleves C burgonyával,
cékla
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6°C
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4°C
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Szombat

2°C
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Felhős

Szerda

Vasárnap
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