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Minden	résztvevő	tabletet	kap	a	tanfolyam	végén!
EZ	ALKALOMMAL	A	65	ÉV	ALATTIAK	AZ	OKOSTELEFON	ÉS	A	TABLET	HASZNÁLATÁT	SAJÁTÍTHATJÁK	EL	

Kultúrházak	éjjel-nappal	programok	a	Faluházban
„BÁLINT	NAPI	PAJZÁN	TÖRTÉNETEK”-KEL	ÉS	FARSANGI	MULATSÁGGAL	VÁRJÁK	AZ	ÉRDEKLŐDŐKET		

A Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos akcióba településünk már nyolcadik éve csatlakozik. Az akció 
célja a művelődési házak és közösségi terek, valamint az abban folyó közösségi és kulturális munka népszerű-
sıt́ése. Az egész országot érintő akcióval, valamint a televıźiós és 
rádiós kampánnyal szeretnék ráirányıt́ani a figyelmet a közműve-
lődési terek nyitottságára, az intézmények és szervezetek sokszı-́
nűségére, a helyi társadalomban betöltött közösségépıt́ő szerepé-
re. Ennek keretén belül a Bordányi Amatőr Szıńjátszó Kör sok sze-
retettel hıv́ja és várja az érdeklődőket 2020. február 14-én, pénte-
ken 19.00 órától “Bálint napi pajzán történetek” cıḿű előadására a 
Faluház szıńháztermébe. A Móricz Zsigmond novellái nyomán át-
dolgozott két egyfelvonásos jelenet leplezetlen nyıĺtsággal és sok-
sok humorral mutatja be, hogyan is gondolkodott férfiről, nőről, 
szexualitásról a századforduló magyar parasztsága. A Dufla pofon 
egy nászéjszakáról szól, a Zördög cıḿű jelenet pedig annak jár a 
végére, hogy vajon a szép, vagy a csúnya asszony-e a csalfább? Az 
előadásokban Lázár Lucát, Gábor Zalánt, Szilágyiné Tari Gyöngyit, 
Horváth Dominikát, Győri Anettet, Fodor Pétert, Csala Istvánt és 
Papdi Krisztiánt láthatja a közönség. A műsorban közreműködik a 
Borostyán Dalkör. A csoportot mentorálta és az előadást rendezte 
Gömöri Krisztián, a Szegedi Nemzeti Szıńház művésze. Az előadás 
ingyenes, melyet 16 éven felüli nézőinknek ajánlunk!
Másnap már elsősorban a gyerekeknek szeretnének kedvezni a 
Faluház dolgozói. Farsangi délutánra várják a fiatalokat a február 
15-én, szombaton 14 órakor kezdődő eseményre a bordányi Falu-
ház és Könyvtárba. A délután programjai: 14.00 órától Csodapark 
mese vetıt́ése a nagyteremben. 15.30-tól álarc-szıńező, furfangos Kahoot játék, óriás puzzle, rejtélyes QR Code já-
ték, Just dance party, jelmezverseny. A programokon való részvételhez mobiltelefont mindenki hozhat magával 
saját felelősségre. A „Készıt́s farsangi álarcot!” elnevezésű rajzpályázat, valamint a jelmezverseny eredményhir-
detésével zárják a délutánt. A belépő egy tányér sós vagy édes házisütemény.

A 65 év alattiaknak a „Digitális Szakadék csökkentése” program keretein belül tablet tanfolyamot hirdetünk kül-
sős felnőttképző cég közreműködésével. A normál tanfolyamok két hétig, azaz 2*5 napig, a gyorsıt́ott, hétvégi tan-

folyamok két egymást követő hétvégén 2*3 napig zajlanak. A tanfolya-
mon olyan 16-65 év közötti személyek vehetnek részt, akik nem állnak 
középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszony-
ban, valamint a képzéssel egy időben hazai vagy EU-s forrásból nem 
vesznek részt informatikai képzésben. A résztvevők elsajátıt́hatják az 
okoseszköz (tablet) használatát, a képzés elvégzéséről tanúsıt́ványt 
kapnak, illetve a képzés során használt tabletet a tanfolyam végeztével 
saját használatra megkapják. A következő képzés 2*3 napos hétvégi 
tanfolyam lesz, amely 2020. március 20-22-ig, valamint 27-29-ig kerül 
megtartásra. Amennyiben érdeklődik a képzések iránt, kérjük keresse 

bizalommal Farkas-Szép Viktória GINOP 6.1.2 mentort személyesen a Faluház információs pultjánál vagy telefo-
non a 62/588-516-os vagy a 30/965-0771-es számon.
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Egyházközségünkben az előttünk álló időszak kiemelt 
feladata templomunk orgonájának bővıt́ése és felújıt́ása. 
Nagy öröm számunkra, hogy ezáltal egy olyan gazdag 
hangzású hangszer kerül templomunkba, amely méltón 
szolgálja majd a liturgiát, és gazdagıt́ja településünk ze-
nei életét. E nagyszabású cél megvalósıt́ását bárki támo-
gathatja egy-egy orgonasıṕ örökbefogadásával. Ezt név-
re szóló, sorszámozott 5.000, 10.000, 20.000 Ft-os cıḿ-
letű sıṕjegy vásárlásával tehetjük meg. További részletek-
ről a sekrestyében lehet érdeklődni. Köszönjük, hogy O� n 
is támogatja orgonaépıt́ési szándékunkat! 
,,Orgonán	 játszani	 annyit	 jelent,	mint	 az	 örökkévalóság	
titkainak	megérzéséből	fakadó	erőt	kinyilvánítani.”
																																																															(Charles	-	Marie	Widor)

Kedves Bordányiak! O� römmel értesültünk, hogy O� nök 
közül sokan nyitottak a velünk való közös munkára, az 
általunk képviselt műfaj (társasági táncok) megismeré-
sére. Ennek alapján szeretettel invitáljuk O� nöket egy kö-
tetlen találkozóra, melynek célja, hogy megismerve a szak-
mai szempontjainkat, és - sajátosságokat, együtt alakıt́-
suk ki a munka menetét, időkeretét, ezzel összefüggés-
ben a tanulmányok árát. A szándékunk, hogy mindenki 
olyan képet kapjon erről a vállalásról, amely alapján el 
tudja dönteni, hogy belevág-e. A találkozáskor a megbe-
szélésen, egyeztetéseken túl kis ıźelıt́őként “közös lépe-
getést” is tervezünk, kizárólag önkéntes alapon. Várjuk 
mindazokat, akik már tudják, hogy elkezdik, és azokat is, 
akiknek meg sem fordult a fejében, de ráérnek, és szıv́e-
sen találkoznának velünk! Időpont: február 8. (szombat) 
14.00-15.30. Helyszıń: Bordányi Faluház. Szeretettel vár-
juk O� nöket! 		Pálinkó	Lujza	és	Lengyel	Zoltán	tánctanárok

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén télen is folytatódnak a 
gazdák, termelők részére szervezett tájékoztató előadá-
sok a Faluházban. 2020. február 19-én (szerdán), 17 órá-
tól a kutak engedélyeztetésével, illetve a permetezőgé-
pek vizsgáztatásával kapcsolatban lesz tájékoztató. Ami 
már most fontos információ, hogy Bordányban is lesz le-
hetőség ezeknek az eszközöknek a vizsgáztatására, a rész-
letes információkat a februári előadáson ismertetik. Aki-
nek már most kérdése van a témával kapcsolatban, az hıv́-
ja Márki Anitát a 06 30/537-8891-es mobilszámon, itt is 
szıv́esen válaszol a kérdésekre. Ezen a napon Tóth And-
rás falugazdász is tart rövid tájékoztatót az aktuális kér-
désekről, fontosabb információkról, amelyek érinthetik 
a gazdák mindennapjait.

Fogadjon	örökbe	egy	orgonasípot!
VÁSÁROLJON	NÉVRE	SZÓLÓ,	SORSZÁMOZOTT	SÍPJEGYET	

Tüdőszűrés	pótalkalmak
ISMÉTELJE,	PÓTOLJA	A	VIZSGÁLATOT	FEBRUÁRBAN	

Társastánc	tájékoztató	szombaton
TANULJON	TÁNCOLNI	PÁLINKÓ	LUJZÁTÓL	ÉS	PÁRJÁTÓL	

Néptánctanfolyam	megbeszélése
TÁNCLÉPÉSEK	AZ	ÜLLÉSI	FONÓSOK	TANÁRAITÓL	

Kedves Bordányiak! A Csongrád Megyei Mellkasi Be-
tegségek Szakkórházának Tüdőgondozó Intézete a ja-
nuárban elmaradt lakossági tüdőszűrés pótlását 2020. 
február 17-19. között (hétfő-szerda) 9.30-tól 14.30-ig 
tartja Bordányban a Faluház előtt! Egyúttal kérik azo-
kat, akik január 21-23. között (kedd-csütörtök) vettek 
részt a szűrésen, hogy a gép meghibásodása miatt is-
mételten keressék fel a tüdőszűrést!

2020-ban az U� j tanulási tartalmak és szolgáltatások 
Bordányban az egész életen át tartó tanulás jegyében 
cıḿű EFOP-3.7.3-16-2017-00336 azonosıt́ószámú pá-
lyázat keretében néptánc oktatás indul a Faluházban. 
A táncokat Zádori Zsuzsanna és Hajnal János, az U� llési 
FONO�  Néptáncegyüttes tanárai tanıt́ják majd. Az elő-
zetes jelentkezések után az első megbeszélő foglalko-
zást 2020. február 8-án, szombaton 13.00 órától tart-
ják a Faluházban. Minden jelentkezőt, érdeklődőt sze-
retettel várnak!

Februárban	is	várják	a	gazdákat
KÖZÉPPONTBAN	A	KUTAK	ÉS	PERMETEZŐGÉPEK

„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
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