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Bordányi Hírek
A Bordányi Napló heti hírmelléklete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

AJÁNDÉKOZZON SZÍNHÁZJEGYET KARÁCSONYRA, FEBRUÁRBAN SZÍNPADON A KAVIÁR ÉS LENCSE

2019-ben is folytatódnak a Bordányi Színházi Esték
Mint arról már október elején beszámoltunk 2018/2019-ben is folytatódnak a Bordányi Színházi Esték. Az
évad első előadására december 17-én és 18-án, hétfőn és kedden kerül sor, ekkor a Pesti Művész Színház
előadásában Zerkovitz Béla és Szilágyi László Csókos aszszony című operettjét láthatja a bordányi közönség. Aki
még nem vásárolt belépőt az minél előbb tegye meg,
ugyanis már csak korlátozott számban válthatók jegyek
mind a hétfői, mind a keddi előadásra.
2019. február 19-én (kedden) és 20-án (szerdán) 18 órától kerül bemutatásra az évad második előadása, ekkor a
Pesti Művész Színház legújabb szórakoztató vígjátékát, a
Kaviár és lencsét láthatja a nagyérdemű. A darab a gyors
meggazdagodás lehetőségéről, a szegénység helyzeteiről
és a páratlan emberi leleményességről szól. Papagatto
egy szélhámos, főállású „vendég” Nápolyban. Ünnepségekre, lakodalmakra és úri fogadásokra jár vacsorázni,
ahol jobbnál jobb falatokkal még a zsebeit is tele tömi. Ám
ez nem elég neki, nagy ívű ötlettől vezérelve ligát alapít,
hogy végre ne csak jókat egyenek, hanem jó pénzhez is
jussanak. Így keveredik élete legnagyobb kalamajkájába.
A főbb szerepekben Egyházi Géza, Fogarassy Bernadett,
Borbáth Ottília, Fritz Éva, Harsányi Gábor, Bodrogi Attila,
Várkonyi András, Csengeri Attila, Czető Roland, Sáfár Anikó, Hajnal János, Kelemen Ákos, és Benedek Gyula látható
majd a bordányi deszkákon. Az előadásra jegyek kaphatók november 16-tól a Faluház ügyfélpultjánál, valamint
december 2-től az Adventi Hétvégéken a Szent István téren. Ajándékozzon családtagjainak vagy barátainak
karácsonyra felejthetetlen élményt! A belépőket 3000 Ft-os és 2500 Ft-os jegyárakon lehet megvásárolni. Az
érvényes Bordány Kártyával rendelkező lakosok maximum öt jegyet vásárolhatnak 10% kedvezménnyel, így
ők a drágább tikettekhez 2700 Ft-os áron, míg az olcsóbb belépőkhöz 2250 Ft-os áron juthatnak hozzá.
Bővebb információ kérhető személyesen a Faluház ügyfélpultjánál, vagy telefonon a 62/588-516-os vagy a
+36 30/965-0771-es telefonszámon. Találkozzunk a színházi estéken!
HELYRE ÁLLT A REND A FALUHÁZBAN, HIVATALBAN ERGOMÉTERES ESZKÖZÖK A KONDITEREMBEN

Ügyfélfogadás a hivatalban Próbálja ki ingyenesen

Fontos információ, hogy az önkormányzati dolgozók november 15-én (csütörtökön) visszaköltöztek a Faluházból a Polgármesteri Hivatalba. A jól megszokott heti 4 napos rendszerességgel fogadják az ügyfeleket hétfőn, kedden és csütörtökön 8:00 és 16:30 között, illetve pénteken
8-tól 13 óráig. Ismét a szerdai nap lesz az ügyfélmentes
nap. A hivatal pénztára keddi és csütörtöki napokon 8-tól
16 óráig tart majd pénztári ügyintézést.

A Magyar Ergométer Szövetség 2018. május 15én megkezdte az „Ergométeres sporteszközökkel, egyenlő eséllyel a mérhető és hatékony egészségfejlesztésért” című projekt megvalósítását,
melyben Bordány is részt vesz. Az ergométer egy
egész testet átmozgató beltéri evezőpad, amely
mind a felső, mind az alsó testet megmozgatja,
így már akár napi tízperces munkával eredményt
lehet vele elérni. A Szövetség jóvoltából két ergométer érkezett 2018. október 26-án Bordányba.
Az eszközöket a Faluház konditermében lehet kipróbálni nyitvatartási időben, 18 éves kor felett.

Lovasbálra hív a Lóbarátok köre
A Borbányi Lóbarátok Köre tisztelettel meghív minden
kedves Lótartó és Ló szerető barátot a Bordányi Faluházban tartandó lovasbáljára 2018. december 1-én. A
bál kezdete 19 óra. A zenéről a Rácz Band zenekar gondoskodik. A tombola fődíja egy Wellness hétvége. További nyereménytárgyak felajánlását szívesen fogadják. A belépő díja 3000 Ft, amely többek között magában foglalja a svédasztalos vacsorát is. Jelentkezni Kovács-Tari Barbaránál a +36 70/778-0775-ös telefonszámon lehet. A szervezők előre is köszönik, hogy részvételével támogatja a Lóbarátok Körét!
FRISS INFORMÁCIÓK A KÚTTAL RENDELKEZŐKNEK

Bordányi gazdaest a Faluházban
A Bordányi gazdaesték keretén belül szó lesz az őstermelői igazolványok érvényesítéséről (betétlap igényléséről), a gyümölcsös telepítéssel és nyilvántartással
kapcsolatos aktualitásokról, változásokról, a kárenyhítéssel kapcsolatos tudnivalókról és a kúttal rendelkezőkre vonatkozó aktualitásokról, szabályozási hátterekről és határidőkről. Ennek keretén belül a NAK megbízásából tisztelettel meghívja Önt, Tóth András falugazdász az ezzel kapcsolatos csoportos tájékoztatóra. A
rendezvényt november 28-án (szerdán) 17 és 18 óra
között tartják a Faluházban. Kérjük részvételi szándékát november 27-ig (kedd) jelezze a www.nak.hu portálon az e-Irodába való bejelentkezést követően, vagy
a toth.andras2@nak.hu címen vagy a +36 30/32730
77 telefonszámon! Kérjük, hogy a regisztrációhoz sziveskedjen kamarai kártyáját vagy őstermelői igazolvá-
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WELLNESS HÉTVÉGE A TOMBOLA FŐNYEREMÉNYE

2018. november 24-én a bordányi Árpádházi Boldog Jolánta Schola vendége
lesz a zsombói és a szatymazi schola. 18 órától közös zenés áhitatot tartanak,
melyre sok szeretettel várják az érdeklődőket! Orgonálnak és vezényelnek a
scholavezetők: Gábor-Kneip Rita és Gábor Tamás. Az alkalom lehetőséget ad
arra is, hogy adományaikkal az új bordányi orgona felállítását támogassák.

A FALUHÁZBAN LEHET LEADNI A FELAJÁNLÁSOKAT nyát magával hozni. További ezzel kapcsolatos inTombola felajánlásokkal is segíthet formáció megtalálható településünk hivatalos honJavában zajlik a BSK Sportbál 2018 elnevezésű, a Bor- lapján a bordany.com-on.
dány Sportkör szervezésében megvalósuló rendezvény
előkészítése. Jegyet már csak korlátozott számban és SZOMBATON HAZAI PÁLYÁRA LÉP A BORDÁNY 2
normál áron lehet beszerezni november 22-ig az ese- Több idegenbeli mérkőzés is lesz
ményre. A felnőtt belépő ára 5.900 Ft, míg a tíz év alatti Annak ellenére, hogy már csak egy-két mérkőzés
gyermekek 3.500 Ft-os áron válthatnak jegyet. Az est van hátra az őszi szezonból, fontos kilencven persztárvendégeként az Irigy Hónaljmirigyet köszönthet- cek várnak együtteseinkre. Szombaton 10 órakor női
jük. A bál fennmaradó részében pedig a Gera Fivérek felnőtt csapatunk Csanyteleken lép pályára, 13 órágondoskodnak a remek hangulatról. A szervezők ké- tól pedig az U14 idegenben mérkőzik meg az FK
rik, hogy aki teheti és szeretné segíteni a bál sikerét, az Szegeddel. A hétvége egyetlen hazai mérkőzésére
tombola tárgyak felajánlásával is hozzájárulhat ehhez. szintén szombaton kerül sor, 13 órától a Balotát foEzeket a felajánlásokat november 22, csütörtökig vár- gadják az Arany János utcai sportpályán. Vasárnap,
ják a Faluház ügyfélpultjánál, illetve 23-án, péntek dél- 11 órától az U19 idegenben Sándorfalván próbálja
után 16 és 19 óra között a Sportcsarnokban. A felaján- megszerezni a három bajnoki pontot. A hétvégén a
lásokkal, illetve a tombolával kapcsolatban akinek kér- megye I-es gárda és a női U18 is szabadnapos, az
dése van, az hívja Sádt Anikót (+3630 /407 8817), aki U17 számára pedig befejeződtek az őszi küzdelmek.
válaszolni fog a felmerülő kérdésekre. A bál bevételéTisztelt Mozgáskorlátozott Csoporttagok!
ből az utánpótlás sportolók támogatása, a sportegye2018. november 21-én (szerdán) 15 órától évzáró
sület működtetése mellett az Arany János utcai sportcsoportgyűlést tartunk a Vadgesztenye étteremben,
pályán egy kis játszótér kialakítását tervezik, hogy még
ahova üdítő és sütemény felajánlásaitokat szívesen
inkább családbarát sportlétesítménye legyen Bordányfogadjuk. Üdvözlettel: Árva Zoltánné csoporttitkár
nak!

Hétfő

Kedd

Szerda

17°C
4°C

15°C
3°C

13°C
1°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Péntek

Szombat

12°C
0°C

12°C
2°C

11°C
2°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Vasárnap

10°C
1°C

Elvétve felhős

Bordányi Hírek | 2

