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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

SZÉP EREDMÉNYEK SZÜLETTEK AZ ELMÚLT HÉTVÉGÉN AZ U12-BEN ÉS A NŐI U18-AS KOROSZTÁLYBAN

Ezen a hétvégén ismét Start Kupa a Sportcsarnokban
Január 5-én, szombaton kezdetét vette a Start 2019 Kupa sorozat Bordányban. A Bordány Sportkör szervezésében megvalósuló eseményen elsőként az U12-es korosztályok csapatai mérkőztek meg a kupáért. A nevező
nyolc csapat között volt a DAFC Szeged, a Kiskőrösi LC és egyesületünk két-két gárdával, valamint a kecskeméti SC Hírös-Ép és a vajdasági AFK Ada is elindult az év eleji utánpótlás viadalon. A csoportkör már több szoros összecsapást is hozott, de a két helyosztón is csak egy gól döntött. „Piros” csapatunknak - amely több 2008as és 2009-es játékossal állt fel elsődleges célja a rutinszerzés
volt. Ők a nyolcadik helyen végeztek. „Fehér” együttes játékosai a bronzérmet szerezték meg.
A Start 2019 Kupa U12-es korosztályának küzdelmeit végül
az SC Hírős-Ép Kecskemét gárdája nyerte meg, miután a döntőben 4-2-re verte a Kiskőrösi
LC „Piros” garnitúráját. Január
6-án, vasárnap is folytatódott a
A Start 2019 Kupa női U18-as játékosai
kupasorozat, ekkor a női U18as csapatok küzdöttek meg a Start 2019 Kupáért. A hat csapatos viadalon a SZEOL SC, a Szentesi Kinizsi, a
Székkutasi TC, a Kiskőrösi LC és két bordányi együttes képviseltette magát. A csoportküzdelmeket a
Foliaplast-Bordány SK „Fehér” és a Szentesi Kinizsi gárdája nyerte meg, az elődöntő másik két résztvevője a
Székkutasi TC és a Foliaplast-Bordány SK „Piros” csapata volt. A sorsolás szeszélyének köszönhetően a két
bordányi együttes egymás ellen játszotta az elődöntőt, itt egy góllal a világosabb mezes különítmény nyert és
jutott a döntőbe, míg a másik ágon a Székkutas diadalmaskodott a Szentes ellenében. A bronzmeccs
döntetlennel zárult, a büntetőpárbaj viszont a Szentesnek sikerült jobban, így ők szerezték meg a harmadik
helyet, a bordányi „Piros” csapat negyedik lett. A döntő végig kiélezett helyzeteket hozott, ugyanis a félidőben
még a Székkutas vezetett, de a második félidei jobb játékának és helyzet kihasználásának köszönhetően a
Foliaplast-Bordány SK „Fehér” együttese 2-1-re nyert, így megszerezte a Start 2019 Kupát.
Most hétvégén sincs megállás, szombaton 8:30-tól az U13-as csapatoké, míg vasárnap reggel fél kilenctől az
U19-es gárdáké a terep. A részletes sorsolás megtekinthető a facebook.com/bordanysk közösségi oldalon.
Sok szeretettel várnak minden szurkolót mindkét nap a Bordányi Sportcsarnokba!
A RENDEZVÉNY SZTÁRVENDÉGEKÉNT AZ UFO EGYÜTTEST KÖSZÖNTHETJÜK MAJD A FALUHÁZBAN

Az idei évben is Retro Buliba várják az örökifjakat
Az idei évben is megrendezésre kerül a Retro Buli, amelyre az idén immár tizennegyedik alkalommal kerülhet sor
a Faluház nagytermében. A rendezvény sztárvendége az
UFO együttes lesz! A korábbi évektől eltérően a programot már nem a Kulturális és Szabadidős Egyesület szervezi. Ezt a feladatot egy külső rendezvényszervező vette
át, aki tovább szeretné folytatni a hagyományokat. Így február 1-én 21 órától, a nagyteremben a 80-as, 90-es évek
zenéi szólnak majd. Dj Boki mellett még egy meglepetésvendég is keveri a zenéket a pult mögött. A sztárvendég
23 órától lép színpadra. Büfé is lesz, illetve a belépőjegyeket 1500 forintért lehet majd megvásárolni a bejáratnál.

SZAKTANÁCSADÓI TÁJÉKOZTATÓ A FALUHÁZBAN A TORONY SISAKJÁNAK FELÚJÍTÁSA AZ IDEI CÉL

Friss pályázatok a tanyán élőknek IV. Jótékonysági Katolikus Bál

IDÉN IS ÚJRAHASZNOSÍTJÁK A KARÁCSONYFÁKAT

Fenyőfák díjmentes begyűjtése
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni
a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. január 15-én és február 12-én díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez. A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly
módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.
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1

A

Zellerkrémleves
csipettésztával

Pulykanyak
2 leves

2

Babgulyás
füstölt
csülökkel

A

Diós metélt

B Káposztás tészta
Flekken törtburgonyával, vegyes
C vágott

IDŐJÓS

Csütörtök

0°C
-5°C

Bakonyi csirkecomb penne

B tésztával
C Borsos marhatokány rizzsel, cékla
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Bordányi Faluház

Bordány Nagyközség Önkormányzata a Bordányi Gazdakörrel közösen szervezett buszos utazási lehetőséget kínál a bordányi és környékbeli gazdák számára az
AgroMash Expora, Magyarország legnagyobb mezőgazdasági seregszemléjére. 2019. január 25-én, pénteken,
egész napos program keretében lesz lehetőség részt
venni a budapesti eseményen, jelentkezni a létszámkeret eléréséig Bálint Lászlónál a 0630/ 294-1119-es
mobilszámon lehet. Jelentkezzen Ön is!

Jegyek még megvásárolhatóak!
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MÁR LEHET JELENTKEZNI A FŐVÁROSI PROGRAMRA

KAVIÁR és LENCSE

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a Sportcsarnokba 2019. február 2-án a negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Jótékonysági Katolikus
Bálra! Belépőjegyek a Faluházban és a Vadgesztenye
Étteremben 4000 Ft/fő áron vásárolhatóak meg. A
háromfogásos vacsorát a Vadgesztenye Étterem biztosítja, a zenét Busa Szaby és a Ráadás Zenekar szolgáltatja. Tombola felajánlásokat a szentmisék után
a sekrestyében fogadják. Támogatójegyek vásárlására is lehetőség van a belépőjegyeket árusító helyeken. A bálon összegyűlt és a támogató jegyek
megvásárlásából származó adományokból templomunk toronysisakjának felújítása valósul meg. A
rendezvénnyel
kapcsolatos bővebb információt Dr.
Az Agrárminisztérium 2018. december 27-én tette közzé az idei tanyafejlesztési pályázatok felhívásait. 646 Janes Zoltán plébános úrtól kaphatnak.
millió forintot különítettek el a tanyák és a tanyás térség megőrzésére, fejlesztésére, valamint tanyagazda- Apróhirdetés: Eladó axiál permetező (400l), gallyságok indítására. Emellett 320 millió forintot biztosí- kitoló, palántázó, utánfutó, cirkula (380V, 40cm-es
tanak a tanyai lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló lap), bútorok. Érdeklődni: Király Zoltán, Bordány
egyéni fejlesztésekre. A tanyás térség megőrzésére, Béke dűlő 8., (gépek) 30/445-4262 vagy (bútorok)
fejlesztésére, tanyagazdaság indítására a 0-6000 STÉ 30/428-5988.
üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak. A támogatás mértéke az elszámolható költ- Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
Hé tfő
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A
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göngyölt sertéshús
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04.25. H
75%-a, de maximum 4 millió Ft. A tanyafejlesztési pá- Kedd
A fokhagymamártással, rizs
Marhahús
lyázatokról Bordányban a Faluházban Dr. Halmágyi Ti- 1
Aerőleves
Sertés tarja rántva törtburgonyával,
B csemegeuborka
borné NAK-TAN szaktanácsadó tart tájékoztatót 2019.
Pulykacomb filé pörkölt tésztával,
január 16-án szerdán 17 órától.
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