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17. ALKALOMMAL KERÜL MEGRENDEZÉSRE A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN

Kiállítás, színes műsorok a Bordányi Kultúra Napján
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat március 23-án rendezi meg a 17. Bordányi Kultúra Napját. Az ifjúsági
önkormányzat fennállása óta elkötelezett a helyi kulturális értékek megőrzése és örökítése mellett. Ennek
aprópóján jött létre a rendezvény, melyen helyi alkotó közösségek, helyi művészek és a művészeti iskola növendékei készülnek különleges produkciókkal, illetve képzőművészeti kiállítással. A most szombati rendezvény különlegessége, hogy a
Borostyán Dalkör mellett testvértelepülésünk, Detta dalköre
elfogadta meghívásunkat és
idén a kultúra napján is színpadra áll településünkön. Minden produkció előadója régóta
készül az előadásra, így biztosan színvonalas produkciókat
láthatunk a Faluház színpadán.
Szeretettel várunk minden művészet és kultúra iránt érdeklődőt március 23-án 17 órára a Faluház nagytermébe, hogy együtt nézzük meg a helyi tehetségek kulturális munkáját. Lajkó Bálint ifjúsági polgármester
INGYENES, FELHŐTLEN SZÓRAKOZÁSRA VÁR MINDENKIT A NÉGY MINDENRE ELSZÁNT „HUMORHOBBIT”

Településünk a Poén Partizánok harmadik állomása
Szeretnél kikapcsolódni? Nevetnél egy jót? Ez esetben
április 6-án, szombaton a bordányi Faluházban a helyed,
ahol a Poén Partizánok alig várják, hogy megdolgozzák a
rekeszizmokat! A társulat 2013 októberében alakult,
azóta pár tagcserén már átestek, de szívesen látják a korábbi tagokat is vendégszereplőként. Négy „humorhobbit” tevékenykedik most aktívan: Szűcs Dávid, Haux
Edward, Szegedi Attila (Márió) a bűvész és Korcsok Gábor
(Kory). Szerettek volna Csongrád megye településein
egy olyan turnét, ami nem csak fellépőhelyek egymásutánja, így jött a Megyeturné ötlete, aminek Algyő és
Szeged után harmadik állomása lesz Bordány. A három
stand-up-os srác más-más módon éli meg a velük történteket, de szívesen mesélik a nagyérdeműnek.
Néhány hónapja egy bűvésszel is bővült a formáció, aki
újabb színt visz a műsorba. A csapat tagjai – köztük a
bordányi Szűcs Dávid – már nagyon várják az eseményt,
aki teheti szóljon a barátoknak, ismerősöknek és minél
többen látogassanak el április 6-án szombaton 17.00 órára a bordányi Faluházba. A belépés ingyenes, a műsort
16 éven felülieknek ajánljuk!

Hímzések Csodái – Csodás hímzések

Megtekinthető: Munkanap 8-16 óráig. Szombat-vasárnap
egyeztetés alapján. Bordány, Szent István tér 1. Bővebb
információt Gyurisné Papp Irénnél a 06 30/ 625-5548-as
telefonszámon kaphat.

TELEPÜLÉSÜNK ORSZÁGOSAN IS EGYEDÜLÁLLÓ lás csapatainkra. Március 22-én, pénteken már egy
Minibankkal felér az automatánk dupla rangadóval indul a forduló. 15 órától U14-es
Magyarországon elsőként Bordányba került telepítés- csapatunk a Hódmezővásárhelyt fogadja, 17.30-tól
re egy olyan ATM, amely mind készpénz befizetésre, villanyfényes bajnoki meccsen női felnőtt gárdánk a
mind készpénz kifizetésre alkalmas. A K&H Bank Zrt. Szentest látja vendégül. Szombaton megye I-es feljóvoltából, településünk önkormányzatának támoga- nőtt és U19-es csapatunk is az FK 1899 Szeged ventásával a Faluházban került elhelyezésre a gépezet, dégei lesznek, a felnőttek 15 órakor, míg az ifik 13
amely a nap minden órájában a bordányiak, illetve a órakor lépnek pályára az Etelka soron. Megye III-as
környéken élők számára is rendelkezésre áll. Mivel a társaságunk is idegenben szerepel, 15 órától Kistebeüzemelést követően azonnal felkerült a bank ATM leken lépnek pályára Veres Gáborék. Vasárnapra is
térképére is, sok átutazó is használja már az automa- marad két találkozó 10 órakor U17-es, serdülő csatát. Mindazon vállalkozók, őstermelők és természete- patunk a Balástyát fogadja, 11.30-től női U18-as lásen egyszerű magánszemélyek is jól ki tudják használ- nyaink pedig a SZEOL vendégei lesznek.
ni az automata szolgáltatásait, akik rendelkeznek készTisztelt mozgáskorlátozott csoport! Szeretettel
pénz bevétellel, és ezt szeretnék saját számlájukon eltudatjuk, hogy március 26-án, kedden, 14:00 órától
helyezni. Ehhez nem kell másik településre utazniuk,
fogadóórát tartunk a Faluházban. Továbbá fontos
vagy egy bankfiókban sorban állniuk: az automatába
információ, hogy lehetőség lesz az éves tagdíj befibefizetett összeg azonnal megjelenik számlájukon, így
zetésére!
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MIND A HÉT BAJNOKSÁGI CSAPATUNK JÁTSZIK

Villanyfényes meccset is rendeznek

Minden együttesünk pályára lép a hétvége folyamán,
összesen hét bajnoki találkozó vár felnőtt és utánpót-
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