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FEBRUÁRBAN KÉT, GAZDÁKNAK SZERVEZETT ELŐADÁSRA IS VÁRJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET A FALUHÁZBA

Tájékoztató előadást és fórumot tartanak a gazdálkodóknak
2016. februárjában két jelentősebb előadást szerveznek a helyi gazdálkodók részére, melyeken fontos információkat hallhatnak
a helyi termelők az őket érintő változásokról. Elsőként agrárfórumra várják a gazdákat, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Csongrád Megyei Szervezete és a Települési Agrárgazdasági Bizottság tart 2016. február 17-én (szerdán), 17:00 órától a Faluházban. A tájékoztató rendezvényen a résztvevők az alábbi témákban hallhatnak előadást: - Általános információk az
új Szegedi Nagybani Piacról, - A növényvédelmi törvény és aktualitásai, - Földügyi aktualitások, - A Vidékfejlesztési Program
aktualitásai, - Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos változások. Előadók: Kispál Ferenc, a NAK Csongrád Megyei Elnöke,
Lekeny György, a Hansa Kontakt Kft. Ügyvezető Igazgatója, Szűts László, NAK Csongrád Megyei Igazgatója, és még többen a
NAK Csongrád megyei szervezetének szakemberei közül. Határozatképtelenség esetén változatlan helyszínnel és napirendi pontokkal, 17:15 órai kezdettel lesz megtartva az ülés. A helyi gazdálkodók megjelenésére feltétlenül számítanak a szervezők!
A Faluház és a Bordányi Ifjúsági Információs Pont szervezésében 2016. február 25-én, csütörtökön 17:00 órától tovább
folytatódnak a gazdáknak és termelőknek szervezett előadások a
Faluház színháztermében. Ez alkalommal Pestuka Gabriella, a
NAV Csongrád Megyei Adóigazgatóságának osztályvezetője az
őstermelői adózás szabályairól és családi adókedvezményekkel kapcsolatos lehetőségekről, a társadalombiztosítási szabályokról, valamint az aktuális kérdésekről röviden fogja tájékoztatni a téma iránt érdeklődőket, ezt követően pedig fórum keretében megválaszolja a felmerülő kérdéseket. Mindenkit sok
A NAK agrárfórumot, a NAV tájékoztatót tart a Faluházban
szeretettel várnak a szervezők!
MINDKÉT NAPON MAGAS VOLT A RÉSZVÉTEL

IDÉN IS MŰSORRAL KÉSZÜLNEK A DOLGOZÓK

Retro véradás és 11. Retro Buli

Jótékonysági Est Apraja-falváért

2016. február 4-én, csütörtökön délután immár negyedik alkalommal szervezett Retro véradást a Faluház a Magyar Vöröskereszt területi szervezetével közösen Bordányban. A véradáson 78 fő jelent meg, akik közül 71-en adhattak vért. Köszönet minden megjelent véradónak, hiszen ezáltal 213 emberen segíthettek!
Tizenegy éve minden év február első péntekén a Kulturális és
Szabadidős Egyesület által kerül megrendezésre a RETRO
buli elnevezésű rendezvény, ahol a vendégek élő zenére, a 70′
80′ 90′-es évek slágereire szórakozhatnak. 2016. február 5én, pénteken is szeretettel várták a bulizni vágyókat a Bordányi Faluház nagytermébe. Az élő zenei talpalávalóról idén
a Green 6 zenekar gondoskodott, az est házigazdája Boki
volt. A hajnalig tartó vidám összejövetel ezúttal is telt ház
mellett zajlott. A buli bekerült a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos akcióba is, melyhez településünk már
negyedik éve csatlakozik.

A bordányi Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde dolgozói és a
szülői munkaközösségének tagjai szeretettel várják a település lakóit a 2016. február 20-án, 18:00 órakor kezdődő Jótékonysági Estre. A hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő bálon ezúttal is műsorral készülnek és színpadra lépnek az óvoda dolgozói. A belépőjegy ára: 3500 Ft,
gyermekjegy: 1500 Ft, amely tartalmazza a svédasztalos vacsorát. Zenéről a Rácz Band gondoskodik. Az Est helyszíne a
Bordányi Faluház. Tombola felajánlásokat örömmel fogadnak a szervezők! Jegyek vásárlására az óvodában van lehetőség február 1-től február 15-ig.

A buli fotóit a település közösségi oldalán tekinthetik meg

VÍGJÁTÉK ROBERT DE NIRO FŐSZEREPLÉSÉVEL

Filmklub a Házasság hete alkalmából
Február 12-én, pénteken 18:30-tól a Faluház Filmklubjával
együttműködve ingyenes moziestre hívjuk az érdeklődőket!
Szeretnénk hozzájárulni, hogy a házaspárok a hétköznapok
egyhangúságát egymásnak ajándékozott idővel színesíthessék. A résztvevő házaspárok között egy 2 személyre szóló vacsorameghívást sorsolunk ki a Vadgesztenye Étterem jóvoltából. A program ingyenes, minden házast, egyedülállót és
házasságra készülőt vár a Bordányi Egyházközség.
Tekintse meg Ön is
legújabb videós híranyagunkat a „Hírek
Bordányból“ elnevezésű youtube csatornánkon!

A KÉRDŐÍVET KITÖLTŐK AJÁNDÉKOT NYERHETNEK

e-mail címen jelezze mihamarabb! Még mindig nem késő nevezni, hiszen 2016. február 29-ig még a szintén nagyon kedvezményes, tavalyi áron lehet “becsekkolni”. Futásra fel!
Nevezz Te is barátaiddal!

Ifjúságkutatás Bordányban - 2016
A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat a fiatalok élethelyzetének megismerése, és az elkövetkező
időszak ifjúságpolitikai
koncepciójának megalapoTÖLTSD KI
zása érdekében Ifjúságkutatást végez a 12-25 év közötti
fiatalok körében. A válaszadás önkéntes és anonim. A
kérdések megegyeznek a tíz évvel ezelőttiekkel, azonban a
kérdésekre most elektronikusan tudnak válaszolni a fiatalok
egy előre megszerkesztett google űrlap segítségével, melynek gyorslinkjét a bordányi honlapokon és közösségi oldalakon is elhelyezték. A válaszadók között értékes ajándékokat
sorsolnak ki! Ha valaki nem akar az interneten böngészni, az
alábbi gyorslinket begépelve azonnal kitöltheti a kérdőívet:
http://goo.gl/forms/qGOrhL82WV
Bővebb információ a kutatásról a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban kérhető.

FEBRUÁRBAN ISMÉT FOCIKUPA BORDÁNYBAN

A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR VÁRJA OLVASÓIT

Folytatódik a Start Kupa

FEBRUÁR 3-ÁN VÉGET ÉRT A 2015/16-OS SZEZON

Bordányi Teremlabdarúgó Bajnokság
Izgalmas küzdelmekkel zárult a 2015/16-os Bordányi Teremlabdarúgó Bajnokság 2016. február 3-án. A díjkiosztóra
2016. február 5-én került sor. Az első helyen a Játékosok
Klubja elnevezésű csapat végzett, a dobogó második helyét a
Häfen, míg harmadikat a Vakok nevű csapat szerezte meg. A
bajnokság további helyezett csapatai sorrendben: a Plastic
Master, a Kapufa FC, a Club 1001, Ruzsa és a Bordány 2. A
bajnokságban legjobb teljesítményt nyújtó játékosok különdíjban részesültek. Legjobb játékos: K. Tóth Gyula, a legjobb
kapus Szalai Valentin, valamint a gólkirály Szabó Zsolt lett. A
bajnokság legsportszerűbb csapata a Bordány 2 lett. A bajnokság csapatfotói megtekinthetők a Bordány Sportkör facebook közösségi oldalán.

A Bordány Sportkör folytatja a januárban
megkezdett Start 2016 Kupa utánpótlás teremlabdarúgó torna sorozatot. Az U19-es és
az U16-os korosztálynak szerveznek ezúttal
teremtornát Bordányban, az ifjúsági korosztály csapatai február 20-án, míg a serdülősök február 27-én játszanak a településen.
Szurkoljunk együtt a bordányi csapatoknak!

Új könyvek érkeztek a könyvtárba
Január 28-án új könyvek érkeztek a Községi Könyvtárba. Az
előző évekhez hasonlóan 2015-ben is részt vett a könyvtár a
Márai programban, melynek köszönhetően 200 ezer Ft értékű
könyvcsomag érkezett meg a napokban. Az összesen 79 kötet
közül a gyerekektől a nagyszülőkig mindenki megtalálja a
számára megfelelő olvasnivalót. A szépirodalmi és szakirodalmi művek mellett sok színes mesekönyv is található.
A Nemzeti Könyvtár sorozat legújabb kötetei is megérkeztek
a könyvtárba. Így már 49 kötetre bővült a sorozat. A könyvek
már kölcsönözhetőek, melyek a következők: Eötvös Károly:
Utazás a Balaton körül, Szabó Magda: Abigél, Lázár Balázs:
Huszárkönyv, Hamvas Béla: Öt géniusz - esszék, Illyés Gyula: Hunok Párisban, Patai József: Héber költők.
Sok szeretettel várják az olvasókat!

Zumba és Salsation rendezvény 18-án
A Bordányi Zumba csoport szervezésében rendhagyó estre
várják az érdeklődőket 2016. február 18-án 18:00 órától. A
Zumba és Salsation rendezvényen a csoport vezetője Maricely Raquel Fuenmayor mellett közreműködnek neves venezuelai, lengyel és magyar meghívott vendégoktatók is. Jegyárak: elővételben 1800Ft, helyszínen 2200 Ft. A jó zene és a
vidám hangulat garantált, szeretettel várnak mindenkit!
109 NEVEZŐ REGISZTRÁLT 2016. JANUÁR 31-IG

III. Homokhát félmaraton áprilisban
Január 31-el lezárult a kedvezményes nevezési időszak a III.
Homokhát Félmaratonra. Eddig 109 versenyző nevezését regisztrálták a szervezők, ők azok, akik a megadott határidőig
teljesítették az online regisztrációt, valamint elutalták a nevezési díjat. E-mailes visszaigazolást a napokban kapnak a versenyzők nevezésükről, akinek azonban esetleg kérdése van
nevezésével kapcsolatosan, vagy esetleg nem látja magát a
frissített rajtlistán, az kérjük a bordanysportkor@gmail.com
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A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

FERGETEGES HANGULATÚ ESTÉNEK ÍGÉRKEZIK

FIAT Ducato 2.5 TD, dobozos,
jó műszaki állapotban eladó.
Hegedűs Imre (Tel: 30/313-5910)
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Mustáros tengeri hal csőben sütve,
zöldséges currys rizzsel
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Sárgaborsó
gulyás
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Frankfurti
leves

Sertésborda ínyenc módra, hagymás
paprikás burgonyával, csemege dinnye
Bakonyi csirkecomb galuskával
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Székelykáposzta, sütemény
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Köményes sertéssült vegyes körettel
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Kijevi csirkemell párolt zöldséggel

Paradicsom leves

2 Tejfölös
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Fokhagymás tarja rántva
törtburgonyával, káposzta saláta
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Ananászos csirkemell csőben sütve,
barackos fokhagymás rizzsel

Marhapörkölt tarhonyával,
vegyes vágott
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Hétfő
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Kedd
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Szerda
9°C
2°C
Erősen felhős

Csütörtök
8°C
-1°C
Felhős

Péntek
8°C
-2°C
Felhős

Szombat
9°C
0°C

Pleskavica, pirított burgonyával,
lilahagymás majonézes káposztával
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Túrós tészta
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Ízes gombóc
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