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Bordányi Hírek
A Bordányi Napló heti hírmelléklete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

A gyerekeket, a vígjáték kedvelőit és a fantasztikumok szerelmeseit is várják március 2-án a moziba

10 év után visszatérnek a mozifilmek a Faluházba
Folyamatos előkészítő munka után sikerült egy olyan partnert találni, akinek segítségével több mint tíz év
után visszatérnek a legújabb mozifilmek Bordányba. A Faluház felújítását megelőzően nagy mozis hagyományokkal rendelkezett településünk, hiszen minden pénteken filmvetítésekre került sor az intézményben.
Azóta is sokszor felvetődött,
hogy jó lenne ezt a hagyományt, szórakozási lehetőséget újraindítani, ezért kerestük erre a megoldási lehetőséget. Nos, március 2-án, pénteken hosszú évek után ismét településünkön is megtekinthetőek lesznek a legújabb animációs filmek, vígjátékok, akciófilmek akár 3Ds változatban is! A tervek szerint az időközönként meghirdetett „mozinapok” alkalmával három vagy négy film
is megtekinthető lesz Bordányban. Így mindenki találhat kedvére való filmet, amit szeretne barátaival, családjával megtekinteni. Három különböző műfajú film vetítése már biztos. Március 2-án a mese kedvelőinek 16:30-tól az Ősember című
családi animációs filmet, a nevetni vágyóknak 18:30-tól a Valami Amerika 3-t és a fantasztikumok szerelmeseinek 20:30-tól a Star Wars: Az utolsó Jedik című filmet vetítik le a Faluház nagytermében.
A KSH MINTEGY 15 EZER GYÜMÖLCSTERMESZTŐ ÜLTETVÉNYÉNEK ÁLLAPOTÁRÓL GYŰJT ADATOKAT

Március 1-től indul a gyümölcsös ültetvények összeírása
A teljes körű összeírás célja, hogy információval szolgáljon a hazai gyümölcsös ágazat döntéshozói, gazdálkodói, valamint szakmai szereplői számára az árutermelő gyümölcsös területek gazdasági potenciáljáról
és a kapcsolódó gazdálkodás fő jellemzőiről. A felmérés az ország mintegy 1500 településén közel 15 ezer
gyümölcstermesztő gazdaság több mint 37 ezer ültetvényére terjed ki. Azoknak a gazdálkodóknak, akik bekerültek a felmérésbe 2018. február 14–28. között lehetőségük volt a kérdőívek online kitöltésére. Mindazokat, akik nem éltek az internetes kitöltés lehetőségével összeírók keresik fel 2018. március 1-je és április
16-a között. Az adatfelvétel kilenc hazai gyümölcsfajra
(őszibarack, alma, bodza, cseresznye, dió, kajszi, körte,
meggy és szilva) terjed ki, amelyek együttes területe az
ország gyümölcsös ültetvényterületének mintegy 95%át teszi ki. E kilenc faj esetében a 2017-ben benyújtott
támogatási igénylés alapján legalább 2500 m2 területnagyságot elérő gyümölcsösök mindegyikéről készül
kérdőív. A mostani felmérésben olyan, a korábbi ültet-

vénystatisztikai felvételekben is előforduló ültetvényjellemzők szerepelnek, mint a fajtahasználat, a termesztéstechnológiai sajátosságok és a területi jellemzőkre vonatkozó kérdések. A felvétel során ugyanakkor a gazdálkodó korára, nemére, iskolai végzettségére, valamint a termelői és értékesítési kapcsolataira vonatkozó általános kérdésekre is válaszolni
kell. A kérdőív kitér a gazdaság tárolókapacitására,
a termés hasznosításának módjaira, valamint a gazdálkodó jövőbeni gyümölcstelepítési terveire is. Kiemelt jelentőséggel bír, hogy Magyarország az Európai Parlament és a Tanács 1337/2011/EU rendeletének megfelelően végzi el az adatgyűjtést és teljesíti nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségét.
Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az
érintettek számára a válaszadás kötelező. Az adatok
rövid összefoglaló közzététele már 2018 végén várható, ez összhangban áll az Európai Unió adatszolgáltatási határidejével. A végleges, részletes adatsorok 2019. I. negyedévében jelennek meg.
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Mint azt már a korábbi számunkból megtudhatták településünkön egy új klub indult Bordányi Kreatív Média név alatt. A találkozóra minden hónap első péntekén kerül sor este 6 órától, így a legközelebbit március
2-án rendezik meg. A csapat egyik tagjának fotója már
bekerült a Délmagyarország február 14-ei (szerdai)
számába. Továbbá a közösség 5 fővel, 3 kamerával és 3
fényképezőgéppel képviseltette magát az ovis bálon
február 17-én, ahol először élesben tudták tesztelni az
új Panasonic G7-s gépüket és a Crane 2-s stabilizátorukat. A klubnak már meg is van az első relikviája, ugyanis a Valami Amerika 3 szegedi Cinema City közönségtalálkozóján Herendi Gábor rendező és Faragó András
színész dedikálta plakátjukat és kívántak sok szerencsét a csapatnak. Ha te is szeretnéd a világot saját szemszögedből láttatni fotóval, videóval, vloggereléssel vagy
egyéb más módon, és találkoznál hasonló érdeklődési
körű emberekkel, csatlakozz és bővítsed ismeretségedet és tudásodat.
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Pé ntek

1 Marhagulyás

Paradicsommártás főtt hússal,
törtburgonyával

B joghurtos öntettel
göngyölt hús zöldborsós
C Hortobágyi
rizzsel
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ÚJABB BABARUHA BÖRZE KERÜL MEGRENDEZÉSRE

Hozza el és értékesítse babaruháit
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is ruha- és
játékbörzét szervez a védőnői szolgálat. 2018. március
4-én (vasárnap) 16 órától a Faluház nagytermében kerül megrendezésre, ahová mindenki elhozhatja a feles-
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Hétfő

Kedd

2°C
-2°C

3°C
-1°C

Felhős

Csütörtök

Péntek

7°C
1°C

8°C
2°C

Elvétve zápor

Elvétve zápor

Elvétve zápor

Szombat

6°C
1°C
Felhős

"Tartós szeretet" - nagyböjti élelmiszergyűjtés templomunkban is

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagyböjti tartós-élelmiszer gyűjtést szervez a templomokban március 4-11 között. Plébániánk is bekapcsolódik a gyűjtésbe. Az adományokat a Szent Antal oltárhoz helyezhetik el, vagy a
sekrestyében adhatják át a szentmisék alkalmával. Az adományokból összeállított élelmiszercsomagokat helyi családoknak juttatja el a Karitász csoport.

MÁRCIUS 3-ÁN CSALÁDI PROGRAM A FALUHÁZBAN legessé vált, kinőtt, megunt babaholmikat, kiegészíPéter és farkas c. zenés mesejáték tőket. Sok szeretettel várjuk a gyermekes és gyermeA Szegedi Agórában működő GriMaszk Színjátszó Tár- ket váró családokat. Eladásra jelentkezni telefonon a
sulat, valamint az Universitas Szimfonikus Zenekar szín- védőnőknél lehet: Balláné Adorján Juditnál (30/338
padra alkalmazta Prokofjev: Péter és a farkas c. szín- 1647), Tóth Enikőnél (30/197 9135).
művét modern, de nagyon érthető feldolgozásban. Az
BEFEJEZŐDÖTT A START 2018 KUPA SZEZONJA
előadást március 3-án, szombaton 17.00 órától láthatják és hallhatják a Bordányi Faluházban. A mesejáték Bronzérmesek a női focistáink
Február 24-én és 25-én, szombaton és vasárnap tarkörülbelül 50 perces, melyet hangszersimogató követ.
tották a Start 2018 Kupa záró tornáit a helyi SportEz utóbbi célja a hangszerek hangjának megismertecsarnokban. A sportkör szervezésében megvalósutése, az együtt zenélés és éneklés örömének átadása
ló eseményen első nap az U11-es korosztályon volt a
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A belépés ingyenes,
sor, ahol a fiúk nagy küzdelemben az ötödik helyet
minden érdeklődőt szeretettel várnak!
szerezték meg. A kupát az RTE-DAFC gárdája vehetMUTASD MEG TELEPÜLÉSEDNEK A TEHETSÉGEDET te át, míg a legjobb hazai játékosnak járó címet
Csorba Noel kapta meg. Vasárnap a női mezőny léToboroz a Bordányi Kreatív Média pett
parkettre, a bordányi egyesület két csapattal
szerepelt. A "Fehér" gárdánk hetedik helyet, míg a
"Piros" csapat a bronzérmet kaparintotta meg, így a
másfél éve együtt dolgozó közösség az eddigi legnagyobb sikerét érte el. Külön öröm, hogy ezt hazai pályán sikerült megszerezni. A női mezőny versengését a Super Girls nyerte, legjobb hazai játékosnak
Kálmán Anitát választották. Folytatás 2019-ben!
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