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Luxemburg grófja a bordányi Faluház színpadán

Az elmúlt évek sikereire alapozva az idei télen is megszervezésre kerül a Bordányi Színházi Esték rendezvénysorozat, amely az eddigiekben teltházas előadásokat, rengeteg nevetést és vidám, önfeledt órákat hozott
a programokon résztvevőknek. 2020. február 18-án kedden 18 órás kezdéssel folytatódik a 2019/2020-as
évad. Ekkor a Pesti Művész Színház előadásában Lehár
Ferenc – Békeffi István Luxemburg grófja című előadását láthatja majd a nagyérdemű a Faluházban. A két felvonásos nagyoperett rengeteg humorral és kacagással
kecsegtet:
Sir Bazil idős herceg szerelmes a fiatal Didier Angelába,
az ünnepelt énekesnőbe. Feleségül is venné, de a társadalmi törvényekre is tekintettel kell lennie – nem házasodhat rangján alul. Ezért arisztokratát keres, aki hajlandó Angélával rövid ideig tartó látszat házasságra lépni,
hogy majdan előre megállapodott válásuk után ő köthessen házasságot vele. E célra kiválóan alkalmas René,
Luxemburg grófja, aki félmillióért vállalkozik arra, hogy
Angelát látatlanban feleségül vegye. Basil feltétele, hogy
René nem láthatja a menyasszonyt, ám az operett törvényei szerint a fiatalok egymásba szeretnek, ami aztán sok bonyodalommal jár. Az előadás színvonaláról a
kitűnő szereposztás gondoskodik, a főbb szerepekben Csengeri Attila/Egyházi Géza, Fogarassy Bernadett,
Fragó András/Harsányi Gábor, Kalocsai Zsuzsa/Sáfár Anikó, Czető Roland, Török Anna/Köllő Babett, Bor
Viktor, Gyurity István, Bodrogi Attila, Kelemen Ákos, Benedek Gyula, Egri László, Fritz Éva és Lengyel Eleonóra.
Belépők január 7-től kaphatók a Faluház ügyfélpultjánál 3000 Ft-os és 2500 Ft-os jegyárakon. Az érvényes
BordányKártyával rendelkező lakosoknak további 10% kedvezmény jár, így ők a drágább tikettekhez 2700
Ft-os áron, míg az olcsóbb belépőkhöz 2250Ft-os áron juthatnak hozzá. Egy kártyával egy előadásra maximum öt belépő vásárolható kedvezményesen! Nincs más hátra, mint értesíteni a családtagokat, rokonokat,
ismerősöket és készülődni 2020. első színházi programjára.
INGYENES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AZ ÉLETMÓDVÁLTÁSBAN MAXIMUM NEGYVEN FŐ VEHET RÉSZT A KÉPZÉSEN

Intenzív Tudatos Fogyás Program 80 órás Növényvédelmi Tanfolyam
Érdekli, hogy mi az a glikémiás index? Milyen marketing
fogásokat alkalmaznak a boltokban, hogy eladjanak egyegy terméket? Milyen egyszerű konyhatechnikákkal tudunk egészségesebb ételt készíteni? Mitől zsírégető egy
mozgásforma? Ha érdekli, akkor szeretettel várjuk 2020.
01.16-án (csütörtök), 17 órakor induló Intenzív Tudatos
Fogyás Programunkra. A kurzus során összesen 4 alkalommal fognak találkozni szakembereinkkel (pszichológus, dietetikus, gyógytornász, szociális munkás, orvos)
délután 17 órai kezdéssel. Minden foglalkozás időtartama 180 perc. Szeretettel várjuk az érdeklődők jelentkezését!
Jelentkezhet az alábbi linken található jelentkezési lap
kitöltésével https://forms.gle/iAe4GS9ysNqDJ1Dz8 vagy
jöjjön el hozzánk személyesen a mórahalmi Szent Margit
Egészségházban a Védőnők mellett található irodánkba
nyitvatartási időben (hétfő, szerda, péntek: 14:00-16:00;
kedd, csütörtök: 8:00-10:00), írjon az efi.morahalom@
gmail.com címre vagy hívjon minket a 06-70-371-8663as telefonszámon. A program ingyenes és a sikeres regisztrációt követően szeretettel várnak minden érdeklődőt.

A NAK Nonprofit Kft. februárban 80 órás növényvédelmi alaptanfolyamot indít Bordányban támogatott
képzés formájában, 2020. február 6-tól. Jelentkezni
2020. január 31-ig lehet. A jelentkezés feltételei: befejezett 8. osztály, MÁK ügyfél-azonosító (ismertebb nevén MVH regisztrációs szám), agrártevékenység. Akár
közös őstermelői igazolványon szereplő tag, vagy családi gazdaság tagja is részt vehet a képzésen. Az érdeklődők jelentkezhetnek önállóan a https://www.nak
nonprofit.hu/kepzesek internetes oldalon, regisztráció
után, a szükséges dokumentumok olvasható formában digitalizálás (szkennelés, fotózás) utáni feltöltése
mellett, de kérhetik falugazdász segítségét is. A jelentkezéshez feltétlenül szükségesek az alábbi dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya,
adóazonosító jel (kártya), őstermelői igazolvány (kártya és betétlap), általános iskolai bizonyítvány, MÁK
ügyfél-azonosítót tartalmazó nyilvántartásba vételi
határozat, pontosan megadott, „élő” e-mail cím. A képzés megkezdéséig a képzés díját (7056 Ft) meg kell
fizetni. Részletek a bordany.com weboldalon.

VENDÉGÜNK KARANCSI ZOLTÁN TANSZÉKVEZETŐ AJÁNDÉK TABLETET KAP MINDEN RÉSZTVEVŐ

Előadás hazánk nemzeti parkjairól Ingyenes oktatás okos eszközökre
2020. január 21-én, kedden 15 órától Karancsi Zoltán, a
Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Ökoturisztikai
Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, földrajz
szakos általános- és középiskolai tanár, okleveles környezetvédő tart előadást a bordányi Faluházban. A téma Magyarország Nemzeti Parkjai lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A rendezvény ingyenes.
INGYENES TRÉNING VIDEÓSOKNAK, FOTÓSOKNAK

Havonta mozgó film, mozgó klub

A 65 év alattiaknak a „Digitális Szakadék csökkentése”
program keretein belül tablet tanfolyamot hirdetünk a
gödöllői Vezetőképző Akadémia Kft. közreműködésével. A normál tanfolyamok két hétig, azaz 2*5 napig, a
gyorsított, hétvégi tanfolyamok két egymást követő
hétvégén 2*3 napig zajlanak. A tanfolyamon olyan 1665 év közötti személyek vehetnek részt, akik nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, valamint a képzéssel egy
időben hazai vagy EU-s forrásból nem vesznek részt
informatikai képzésben. A résztvevők elsajátíthatják az
okoseszköz (tablet) használatát, a képzés elvégzéséről
tanúsítványt kapnak, illetve a képzés során használt
tabletet a tanfolyam végeztével saját használatra megkapják. A következő képzés 2*5 napos hétvégi tanfolyam lesz, amely 2020. január 20-24-ig, valamint február 3-7-ig kerül megtartásra. Ezt követően februárban
és márciusban is megtartásra kerül 2 képzés amelyek
2*3 napos, hétvégi képzések formájában valósulnak
meg. Amennyiben érdeklődik képzéseink iránt keresse
bizalommal Farkas-Szép Viktória GINOP 6.1.2 mentort
személyesen a Faluház információs pultjánál vagy
telefonon a 62/588 -516-os számon.

Adj vért, és ments meg három életet!
2020. január 15-én, szerdán 13-17 óra között véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete a Faluház
színháztermében. Adj vért és segíts Te is! A véradáson
résztvevők ajándékokat kapnak. Kérjük a véradókat, hogy
a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és TAJ kártyájukat hozzák magukkal. Többek között minden véradó
(maximum kettő fő belépőjegyére) 20%-os kedvezményre jogosító kupont kap Rúzsa Magdi koncertjére.
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Tüdőszűrő állomás a Faluház előtt

Csü tö rtö k

A Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórházának
Tüdőgondozó Intézete 2020. január 20-24. (hétfő-péntek)
között minden hétköznap 9:30-tól 14:30-ig lakossági tüdőszűrést tart Bordányban a Faluház előtt! 40 éves kor
felett évente egy alkalommal, beutaló nélkül díjmentes. 40
éves kor alatt 1700 Ft vagy háziorvosi beutalóval ingyenes. A foglalkozás egészségügyi (“alkalmassági”) vizsgálat
kortól függetlenül térítésköteles, melynek díja 1700 Ft.
Térítésmentes a szolgáltatás, ha annak igénybevételére
szakképzési intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálat keretében kerül sor. A 40 év feletti biztosítottak részére azon a településen ingyenes a
szűrés évente 1 alkalommal, ahol állandó vagy ingyenes lakcímmel rendelkeznek. Ellenkező esetben 1700 Ft a díja.
Fizetésre a helyszínen, a vizsgálat megkezdése előtt kizárólag készpénzben van lehetőség, melyről a dolgozók számlát állítanak ki.
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időszakban Bordányban az alábbi területeken: Beltelek utca 3,2,16;
Benke Gedeon utca 33-61,30-70; Erkel utca 9-21,10-22; Kossuth utca
71; Kölcsey utca 1-19,2-20; Mező dűlő 63-63/M,60; Móra Ferenc utca
1-31,2-30; Park tér 1-5, 2-4; Petőfi utca 1-31,2-36;

KAPJ KEDVEZMÉNYT RÚZSA MAGDI KONCERTJÉRE

ÁRAMSZÜNET 2020.01.17. 08:00-15:00

A Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Irodája
„Mozgó film, mozgó klub” címmel havi szakkört indított a
Bordányi Faluházban a filmezés, a képalkotás, a mozgókép
kultúra iránt érdeklődő fiatalok, fiatal felnőttek számára
2019 őszén. A következő foglalkozást január 22-én, szerdán
17 órától tartják a szervezők, amelyen a video, mint művészeti forma megjelenítési lehetőségei, a nemzetközi megjelenési lehetőségek, nemzetközi videoversenyek tapasztalatai, a külföldi együttműködési lehetőségek, valamint a Makói Video Művészeti Műhely – mint jól működő közösség, jó
gyakorlat bemutatására kerül sor. A foglalkozás vezetője
Czibolya Kálmán, a Makói Video Művészeti Műhely vezetője 2020. január 6-tól árváltozás a Vadgesztenye
lesz. A foglalkozás ingyenes és mindenkit szeretettel várnak Étterem menü áraiban!
a szervezők.
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