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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

JEGYEK ELŐVÉTELBEN MEGVÁSÁROLHATÓAK A FALUHÁZ ÜGYFÉLPULTJÁNÁL NYITVATARTÁSI IDŐBEN

A Meseautó lesz a Színházi Esték következő előadása

Az elmú lt é vek sikereire alapozva az idei té len is folytató dik a Bordá nyi Szın
́ há zi Esté k rendezvé nysorozat, amely
az eddigiekben telthá zas elő adá sokat, rengeteg neveté st é s vidá m, ö nfeledt ó rá kat hozott a programokon ré sztvevő knek. 2020. má rcius 2-á n hé tfő n 18.00 ó rá s kezdé ssel kerü l mű sorra a 2019/2020-as é vad kö vetkező elő adá sa. Ekkor dr. Vité z Mikló s, Vadnai Lá szló - Meseautó cı-́
mű zené s vıǵjá té ká t lá thatja majd a nagyé rdemű a Kö rú ti
Szın
́ há z elő adá sá ban. A ké t felvoná sos vıǵjá té k az egyik
legnagyobb magyar filmsiker, a Meseautó rendhagyó , á m
az eredetihez mé ltó megformá lá sa:
Az ü zleti é letben sikeres, de magá né leté ben boldogtalan
bankvezé r beleszeret az egyik alkalmazottjá ba. Titokban
egy autó t ajá ndé koz neki é s mé g sofő rnek is elszegő dik
mellé , csak, hogy kiderıt́se a lá ny ö nmagá ért szereti-e. Termé szetesen jelen van a fő nö ké be szerelmes titká rnő é s a
mindent megbonyolıt́ó Halmos ú r, akitő l meghallgathatjuk a film legismertebb mondatait: „Belenyomja a párnába, nem kefélni; egy a párna, egy a részvény, egy lehellet
egy a részvény”, vagy: „Ez nem a mi Szűcsünk, ez egészen
más Szűcs. Mit sütsz, kis szűcs, sós húst sütsz, kis szűcs?”. A
Filmbé liné l sokkal komolyabb szerepet kap Vera bará tnő je, Sá rika é s Szű cs bará tja, Pé terffy. Hogy a darab pergő bb é s izgalmasabb legyen, feltű nik né há ny ú j szereplő is: a vezé rigazgató t ideiglenesen helyettesıt́ő Pista sofő r,
a ké t zseniá lis magá ndetektıv́ é s a ké t szenzá ció s recepció s. Ok gondoskodnak arró l, hogy aztá n Lillafü reden a finá lé ban minden a helyé re kerü ljö n.
A fő bb szerepekben Liptá k Pé ter, Beleznay Endre, Gyebná r Csekka, Lehel Kata, Placskó Emese, Pecsenyiczki Balá zs,
Szabó Kristó f, Kozel Dá niel, Oroszi Tamá s, Kaluczky Zsombor é s Karaivanov Lilla lá tható majd a bordá nyi deszká kon.
Belé pő k januá r 24. pé ntektő l kapható k a Faluhá z ü gyfé lpultjá ná l 3000 Ft-os é s 2500 Ft-os jegyá rakon. Az é rvé nyes Bordá nyKá rtyá val rendelkező lakosoknak tová bbi 10% kedvezmé ny já r, ıǵy ő k a drá gá bb tikettekhez
2700 Ft-os á ron, mıǵ az olcsó bb belé pő khö z 2250 Ft-os á ron juthatnak hozzá . Egy ká rtyá val egy elő adá sra maximum ö t belé pő vá sá rolható kedvezmé nyesen! Bő vebb informá ció ké rhető szemé lyesen a Faluhá z ü gyfé lpultjá ná l,
vagy telefonon a 62/588-516-os vagy a +36 30 965 0771-es telefonszá mon.
A PÁLYÁZATOKAT LEGKÉSŐBB 2020. JANUÁR 30-ÁN 12 ÓRÁIG LEHET LEADNI AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL

Ötletpályázat a régi takarék épület hasznosítására
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata szeptember vé gé n vá sá rolta meg a 3A Takaré kszö vetkezet megü resedett é pü leté t kimondottan olyan cé llal, hogy azt a ké ső bbiekben helyi cé lok megvaló sulá sa é rdeké ben hasznosıt́hassa. Az ö nkormá nyzat novemberi ü lé sé n ıŕta ki azt az ö tletpá lyá zatot, amely kereté ben olyan vá llalkozá st, civil szervezetet
keres, akik a telepü lé sen eddig mé g nem elé rhető szolgá ltatá sokkal tö ltené k meg a kö zö ssé gi teret.
Az ö nkormá nyzat az elké pzelé st a pá lyá zattó l fü ggő en az é pü let
kedvező rendelkezé sre bocsá tá sá val, aká r együ ttmű kö dé sben tö rté nő mű kö dteté ssel is tá mogatná . Elő nyben ré szesıt́ik azokat az
elké pzelé seket, amelyek kereté ben az é pü let felú jıt́á sa, kisebb á talakıt́á sa is megvaló sulhat. Orö mmel veszik, ha aká r tö bb funkció nak is meg tud felelni az é pü let, tö bb szolgá ltatá s vá lik elé rhető vé . Bő vebb informá ció é s a pá lyá zat ré szletes kiıŕá sa a bordany.com oldalon talá lható . A pá lyá zatokat legké ső bb 2020. januá r 30-á n (csü tö rtö k) 12 ó rá ig lehet beadni.

KEDVEZMÉNYES JEGYEK FEBRUÁR 14-IG KAPHATÓAK SZURKOLJUNK MINÉL TÖBBEN A FIATALOKNAK

Jótékonysági bál az óvodásokért

Tollaslabda megyei döntő

Szeretettel vá rjá k Ont é s kedves Csalá djá t a bordá nyi Ap- Ismé t Bordá ny ad otthont a 2019/2020-as Tollasraja-falva Ovoda é s Bö lcső de á ltal szervezett jó té konysá - labda Diá kolimpia első forduló já nak, a Megyei Dö ngi estre, amely 2020. februá r 22-é n (szombaton) a Sport- tő nek januá r 25-é n szombaton 10 ó rá tó l. 12 kategó riá ban, 2 nemben, 6 korcsoportban vá rjá k a fiatalokat kö zsé gü nkbe. Mivel kategó riá nké nt csak a legjobb 4 jut tová bb, ıǵy nem kevé s a té t! Sok sikert mindenkinek! Hajrá Bordá ny!
LÉGY RÉSZESE TE IS A FERGETEGES HANGULATNAK

Rúzsa Magdi koncertjegy akció

Sertéstokány gazdagon hagymás
sajtos nokedlivel
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ÉRT A TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁSOKHOZ? PÁLYÁZZON!

Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata á llá st hirdet ingatlanrendező i minő sıt́é ssel rendelkező fö ldmé rő munkakö r betö lté sé re. A munkaviszony idő tartama né gy hó napos hatá rozott idő re szó ló , teljes munkaidejű munkaszerző dé s. Fő bb feladatok a telekalakıt́á si eljá rá sok (telekmegosztá s, telekegyesıt́é s, telekcsoport ú jraosztá s, telekhatá rrendezé s) teljeskö rű lebonyolıt́á sa, ingatlan-nyilvá ntartá si té rké p korrekció já val kapcsolatos eljá rá sok lebonyolıt́á sa, valamint kisajá tıt́á si eljá rá sokhoz szü ksé ges fö ldmé ré si munká k illetve vá zrajzok, szá mıt́á sok elvé gzé se.
A pá lyá zat benyú jtá sá nak hatá rideje 2020. februá r 24. A
munkakö r a benyú jtá si hatá ridő t kö vető há rom hé ten
belü l tö lthető be. Ré szletek a bordany.com-on.

Kukoricás tejszínes csirkemell
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Jegyek még korlátozott számban megvásárolhatóak!
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Február 18-án 18 óra

Az elmú lt é vekhez hasonló an idé n té len is folytató dnak a
gazdá k, termelő k ré szé re szervezett tá jé koztató elő adá sok a Faluhá zban. Januá r 29-é n (szerdá n), 17.00 ó rá tó l
Hıŕes-Pestuka Gabriella a NAV ü gyfé lkapcsolatoké rt felelő s osztá lyvezető je tart ismertető t az idei é vben é letbe
lé pő , az ő stermelő ket é rintő adó vá ltozá sokró l. Az elő adá s utá n 18.00 ó rá tó l a Nemzeti Agrá rgazdasá gi Kamara
Csongrá d Megyei Szervezete Agrá rfó rumra vá rja az é rdeklő dő ket. Napirendi pontok, té má k: Beszá moló a NAK
Csongrá d Megyei Szervezeté nek tevé kenysé gé rő l; Javaslat a csalá di mező gazdasá gi vá llalkozá s inté zmé nyé re é s
a mező gazdasá gi ő stermelő i rendszer á talakıt́á sá ra; Digitá lis Agrá r Straté gia. Megjelené sé re felté tlenü l szá mı-́
tanak.

Hé tfő

(nagyoperett két felvonásban)

Őstermelőket érintő adóváltozások

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

Lehár Ferenc – Békeffi István

AZ ELŐADÁST UTÁN AGRÁRFÓRUMOT TARTANAK

Luxemburg grófja

csarnokban kerü l megrendezé sre. Belé pő jegy á ra: 4500
Ft/fő , illetve gyerekeknek 2000 Ft/fő , amely a své dasztalos vacsorá t is tartalmazza.
Tombola felajá nlá sokat ö rö mmel fogadnak! Vendé gek
fogadá sa este hat é s hé t ó ra kö zö tt vá rható . A zené rő l a
Rá cz-band zenekar gondoskodik. Jegyek az ó vodá ban
elő vé telben legké ső bb februá r 14-ig kedvezmé nyesen,
majd februá r 17-tő l 6000 Ft-os á ron megvá sá rolható ak.

Sportkö rü nk a tavaszi szezon vé gé n egy nagy koncert
szervezé sé vel szeretné zá rni a 2019/20-as szezont a
Bordá nyi Focipá lyá n!A rendezvé nyt a Bordá nyKá rtyá val rendelkező lakosok kedvezmé nyes á ron lá togathatjá k. A kedvezmé nyes jegyek megvá sá rlá sá ra kizá ró lag a Faluhá zban van lehető sé g, é rvé nyes BK bemutatá sá val. Egy szemé ly, egy ká rtyá val maximum 4 db
belé pő t vá sá rolhat kedvezmé nyes, 3499 Ft-os egysé gá ron. Az akció januá r 21-tő l a ké szlet erejé ig, illetve legké ső bb 2020. februá r 29-ig é rvé nyes. Lepje meg
bará tait, szeretteit ezzel a kü lö nleges ajá ndé kkal.
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