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A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

„BÁLINT NAPI PAJZÁN TÖRTÉNETEK”-KEL ÉS FARSANGI MULATSÁGGAL VÁRJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET

Kultúrházak éjjel-nappal programok a Faluházban

A Kultú rhá zak é jjel-nappal elnevezé sű orszá gos akció ba telepü lé sü nk má r nyolcadik é ve csatlakozik. Az akció
cé lja a mű velő dé si há zak é s kö zö ssé gi terek, valamint az abban folyó kö zö ssé gi é s kulturá lis munka né pszerű sıt́é se. Az egé sz orszá got é rintő akció val, valamint a televıźió s é s
rá dió s kampá nnyal szeretné k rá irá nyıt́ani a figyelmet a kö zmű velő dé si terek nyitottsá gá ra, az inté zmé nyek é s szervezetek sokszı-́
nű sé gé re, a helyi tá rsadalomban betö ltö tt kö zö ssé gé pıt́ő szerepé re. Ennek kereté n belü l a Bordá nyi Amatő r Szın
́ já tszó Kö r sok szeretettel hıv́ja é s vá rja az é rdeklő dő ket 2020. februá r 14-é n, pé nteken 19.00 ó rá tó l “Bá lint napi pajzá n tö rté netek” cım
́ ű elő adá sá ra a
Faluhá z szın
́ há ztermé be. A Mó ricz Zsigmond novellá i nyomá n á tdolgozott ké t egyfelvoná sos jelenet leplezetlen nyıĺtsá ggal é s soksok humorral mutatja be, hogyan is gondolkodott fé rfirő l, nő rő l,
szexualitá sró l a szá zadforduló magyar parasztsá ga. A Dufla pofon
egy ná szé jszaká ró l szó l, a Zö rdö g cım
́ ű jelenet pedig annak já r a
vé gé re, hogy vajon a szé p, vagy a csú nya asszony-e a csalfá bb? Az
elő adá sokban Lá zá r Lucá t, Gá bor Zalá nt, Szilá gyiné Tari Gyö ngyit,
Horvá th Dominiká t, Győ ri Anettet, Fodor Pé tert, Csala Istvá nt é s
Papdi Krisztiá nt lá thatja a kö zö nsé g. A mű sorban kö zremű kö dik a
Borostyá n Dalkö r. A csoportot mentorá lta é s az elő adá st rendezte
Gö mö ri Krisztiá n, a Szegedi Nemzeti Szın
́ há z mű vé sze. Az elő adá s
ingyenes, melyet 16 é ven felü li né ző inknek ajá nlunk!
Má snap má r első sorban a gyerekeknek szeretné nek kedvezni a
Faluhá z dolgozó i. Farsangi dé lutá nra vá rjá k a fiatalokat a februá r
15-é n, szombaton 14 ó rakor kezdő dő esemé nyre a bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá rba. A dé lutá n programjai: 14.00 ó rá tó l Csodapark
mese vetıt́é se a nagyteremben. 15.30-tó l á larc-szın
́ ező , furfangos Kahoot já té k, ó riá s puzzle, rejté lyes QR Code já té k, Just dance party, jelmezverseny. A programokon való ré szvé telhez mobiltelefont mindenki hozhat magá val
sajá t felelő ssé gre. A „Ké szıt́s farsangi á larcot!” elnevezé sű rajzpá lyá zat, valamint a jelmezverseny eredmé nyhirdeté sé vel zá rjá k a dé lutá nt. A belé pő egy tá nyé r só s vagy é des há zisü temé ny.
EZ ALKALOMMAL A 65 ÉV ALATTIAK AZ OKOSTELEFON ÉS A TABLET HASZNÁLATÁT SAJÁTÍTHATJÁK EL

Minden résztvevő tabletet kap a tanfolyam végén!
A 65 é v alattiaknak a „Digitá lis Szakadé k csö kkenté se” program keretein belü l tablet tanfolyamot hirdetü nk kü lső s felnő ttké pző cé g kö zremű kö dé sé vel. A normá l tanfolyamok ké t hé tig, azaz 2*5 napig, a gyorsıt́ott, hé tvé gi tanfolyamok ké t egymá st kö vető hé tvé gé n 2*3 napig zajlanak. A tanfolyamon olyan 16-65 é v kö zö tti szemé lyek vehetnek ré szt, akik nem á llnak
kö zé piskolá val, felső oktatá si inté zmé nnyel tanuló i/hallgató i jogviszonyban, valamint a ké pzé ssel egy idő ben hazai vagy EU-s forrá sbó l nem
vesznek ré szt informatikai ké pzé sben. A ré sztvevő k elsajá tıt́hatjá k az
okoseszkö z (tablet) haszná latá t, a ké pzé s elvé gzé sé rő l tanú sıt́vá nyt
kapnak, illetve a ké pzé s sorá n haszná lt tabletet a tanfolyam vé gezté vel
sajá t haszná latra megkapjá k. A kö vetkező ké pzé s 2*3 napos hé tvé gi
tanfolyam lesz, amely 2020. má rcius 20-22-ig, valamint 27-29-ig kerü l
megtartá sra. Amennyiben é rdeklő dik a ké pzé sek irá nt, ké rjü k keresse
bizalommal Farkas-Szé p Viktó ria GINOP 6.1.2 mentort szemé lyesen a Faluhá z informá ció s pultjá ná l vagy telefonon a 62/588-516-os vagy a 30/965-0771-es szá mon.

VÁSÁROLJON NÉVRE SZÓLÓ, SORSZÁMOZOTT SÍPJEGYET ISMÉTELJE, PÓTOLJA A VIZSGÁLATOT FEBRUÁRBAN

Fogadjon örökbe egy orgonasípot! Tüdőszűrés pótalkalmak

TÁNCLÉPÉSEK AZ ÜLLÉSI FONÓSOK TANÁRAITÓL

Néptánctanfolyam megbeszélése
2020-ban az Uj tanulá si tartalmak é s szolgá ltatá sok
Bordá nyban az egé sz é leten á t tartó tanulá s jegyé ben
cım
́ ű EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosıt́ó szá mú pá lyá zat kereté ben né ptá nc oktatá s indul a Faluhá zban.
A tá ncokat Zá dori Zsuzsanna é s Hajnal Já nos, az Ullé si
FONO Né ptá ncegyü ttes taná rai tanıt́já k majd. Az elő zetes jelentkezé sek utá n az első megbeszé lő foglalkozá st 2020. februá r 8-á n, szombaton 13.00 ó rá tó l tartjá k a Faluhá zban. Minden jelentkező t, é rdeklő dő t szeretettel vá rnak!

Kedves Bordá nyiak! Orö mmel é rtesü ltü nk, hogy Onö k
kö zü l sokan nyitottak a velü nk való kö zö s munká ra, az
á ltalunk ké pviselt mű faj (tá rsasá gi tá ncok) megismeré sé re. Ennek alapjá n szeretettel invitá ljuk Onö ket egy kö tetlen talá lkozó ra, melynek cé lja, hogy megismerve a szakmai szempontjainkat, é s - sajá tossá gokat, együ tt alakıt́- Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
suk ki a munka meneté t, idő kereté t, ezzel ö sszefü ggé s- Hé tfő
Milánói makaróni
Zöldborsóle- A
ben a tanulmá nyok á rá t. A szá ndé kunk, hogy mindenki A
ves
csipet
1
tésztával
B Csirkepaprikás tésztával
olyan ké pet kapjon errő l a vá llalá sró l, amely alapjá n el
Tejfölös
Parasztos sertéstarja
burgonyaC törtburgonyával,
tudja dö nteni, hogy belevá g-e. A talá lkozá skor a megbe- 2 leves
vegyes vágott
szé lé sen, egyezteté seken tú l kis ıźelıt́ő ké nt “kö zö s lé pe- Kedd
Tepsis töltött borda
04.25. H
A burgonyapürével, befőtt
geté st” is tervezü nk, kizá ró lag ö nké ntes alapon. Vá rjuk
Tejfölös
Akaralábéleves Zúzapörkölt galuskával
1
mindazokat, akik má r tudjá k, hogy elkezdik, é s azokat is,
B csemegeuborka
akiknek meg sem fordult a fejé ben, de rá érnek, é s szıv́e- 2 Magyaros
gombaleves C Palócos aprópecsenye tarhonyával
sen talá lkozná nak velü nk! Idő pont: februá r 8. (szombat)
04.25. H
14.00-15.30. Helyszın
́ : Bordá nyi Faluhá z. Szeretettel vá r- Szerda
A Tökfőzelék rántott bordával
juk Onö ket! Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán tánctanárok
1 Lebbencsleves Vadas mártás sertéshússal,
B tésztával
KÖZÉPPONTBAN A KUTAK ÉS PERMETEZŐGÉPEK 2 Tavaszi
Paprikás sült csirkecomb törtburzöldségleves C gonyával, majonézes céklasaláta

Februárban is várják a gazdákat

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. 2020. februá r 19-é n (szerdá n), 17 ó rá tó l a kutak engedé lyezteté sé vel, illetve a permetező gé pek vizsgá ztatá sá val kapcsolatban lesz tá jé koztató . Ami
má r most fontos informá ció , hogy Bordá nyban is lesz lehető sé g ezeknek az eszkö zö knek a vizsgá ztatá sá ra, a ré szletes informá ció kat a februá ri elő adá son ismertetik. Akinek má r most ké rdé se van a té má val kapcsolatban, az hıv́ja Má rki Anitá t a 06 30/537-8891-es mobilszá mon, itt is
szıv́esen vá laszol a ké rdé sekre. Ezen a napon Tó th Andrá s falugazdá sz is tart rö vid tá jé koztató t az aktuá lis ké rdé sekrő l, fontosabb informá ció kró l, amelyek é rinthetik
a gazdá k mindennapjait.
„97 év 3 évre van a 100-tól, ezzel nyugodtan dicsekedhetsz bárhol.
Boldogságban, egészségben légy gazdag, mindent megkapj amit
az élet még megadhat.”
Simon Józsefnek boldog születés-

napot kívánnak lányai, unokái, dédunokái

Csü tö rtö k

Csirkeaprólék
1 leves
Tejfölös
2 zellerleves

A

Csőben sült csirkemell tejfölös-sajtos
raguval, rizzsel
Sült csülök hagymával pirított

B burgonyával, káposztasaláta
Póréhagymás sertéstokány
C gombával,
tészta

Pé ntek

Babgulyás
1 marhahússal

A

Ízes gombóc

B Krumplis tészta
2 Tyúkhúsleves C Bácskai rizses hús, vegyes vágott

IDŐJÓS

Csütörtök

8°C
2°C

Apróhirdetés:

Társastánc tájékoztató szombaton

Kedves Bordá nyiak! A Csongrá d Megyei Mellkasi Betegsé gek Szakkó rhá zá nak Tü dő gondozó Inté zete a januá rban elmaradt lakossá gi tü dő szű ré s pó tlá sá t 2020.
februá r 17-19. kö zö tt (hé tfő -szerda) 9.30-tó l 14.30-ig
tartja Bordá nyban a Faluhá z elő tt! Egyú ttal ké rik azokat, akik januá r 21-23. kö zö tt (kedd-csü tö rtö k) vettek
ré szt a szű ré sen, hogy a gé p meghibá sodá sa miatt ismé telten keressé k fel a tü dő szű ré st!

Adolf Kraus Wien zongora eladó. Irányár: 50.000 Ft.
Made in Belarus gyártmányú pianínó eladó.
Irányár: 25.000 Ft. Érdeklődni: 30/3361408

Egyhá zkö zsé gü nkben az elő ttü nk á lló idő szak kiemelt
feladata templomunk orgoná já nak bő vıt́é se é s felú jıt́á sa.
Nagy ö rö m szá munkra, hogy ezá ltal egy olyan gazdag
hangzá sú hangszer kerü l templomunkba, amely mé ltó n
szolgá lja majd a liturgiá t, é s gazdagıt́ja telepü lé sü nk zenei é leté t. E nagyszabá sú cé l megvaló sıt́á sá t bá rki tá mogathatja egy-egy orgonasıp
́ ö rö kbefogadá sá val. Ezt né vre szó ló , sorszá mozott 5.000, 10.000, 20.000 Ft-os cım
́ letű sıp
́ jegy vá sá rlá sá val tehetjü k meg. Tová bbi ré szletekrő l a sekrestyé ben lehet é rdeklő dni. Kö szö njü k, hogy On
is tá mogatja orgonaé pıt́é si szá ndé kunkat!
,,Orgonán játszani annyit jelent, mint az örökkévalóság
titkainak megérzéséből fakadó erőt kinyilvánítani.”
(Charles - Marie Widor)
TANULJON TÁNCOLNI PÁLINKÓ LUJZÁTÓL ÉS PÁRJÁTÓL
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