
A	Budapesti	Bulvárszínház	társulata	február	14-én	(kedden)	este	látható	volt	Bordányban	egy	kétfelvonásos	szerelmi	
vígjátékban,	a	Ki	a	hunyó?	-	avagy	Bubus	című	előadásban.	Sokan	választották	ezt	a	remek	kikapcsolódási	lehetőséget	
Valentin	napi	meglepetésként	párjuk,	családjuk	számára.	A	jegyek	már	hetekkel	korábban	elkeltek	köszönhetően	a	
több	olyan	országosan	is	ismert	és	ked-
velt	színésznek,	mint,	Straub	Dezső,	Be-
leznay	Endre,	 Sáfár	Anikó	 és	Harsányi	
Gábor,	akik	már	egyben	garanciát	is	je-
lentettek	 arra,	 hogy	 remek	 szórakozás	
elé	tekinthettek	az	érdeklődők.	A	komé-
dia	mulatságos	bonyodalmának	okozója	
egy	 szerelmeslevél,	 amit	 hősünk,	 Gás-
pár	felesége	talál	meg	férjuránál.	Gáspár	
természetesen	 tagad,	 s	hogy	 lebukását	
elkerülje	 egyik	 legjobb	 barátját,	 Bajza	
Palit	kéri	meg	arra,	hogy	vállalja	el	he-
lyette	 a	 levél	 címzettjének	 szerepét.	
Minden	rendben	is	lenne,	ha	váratlanul	
nem	bukkanna	fel	egy	másik	barát,	aki	
szintén	alibit	igazol	Gáspárnak.	Ez	már	
sok	 a	 hitvesnek,	 és	 különösen	 hősünk	
anyósának,	 aki	 amolyan	 házisárkány-
ként	mindenáron	be	akarja	bizonyítani	lányának,	hogy	Gáspár	egy	alávaló	nőcsábász,	ráadásul	még	riadóztatja	a	jó	ba-
rát	Bajza	feleségét	is,	aki	szintén	kiakad	azon,	hogy	férje	szerelmesleveleket	kap,	és	válással	fenyegetőzik.	Hősünk,	
hogy	tisztázza	magát,	döntő	ütközetre	készül,	felkér	egy	közönséges	gépírónőt,	hogy	játssza	el	barátjának	kedvesét.	A	
hölgyike	ügyetlensége	már-már	végleg	lebuktatja	az	egyik	hazugságból	a	másikba	eső	férjet,	míg	végül	egy	váratlan	
fordulat,	és	kiderül,	hogy	igazából	ki,	kinek	is	írta	azt	a	bizonyos	kompromittáló	szerelmeslevelet.	A	szervezők	remélik,	
hogy	minden	résztvevő	felejthetetlen	élményben	részesült	és	részt	kívánnak	venni	a	későbbi	előadásokon	is.	

dezvénysorozathoz.	Az	esemény	fővédnöke	Balog	Zoltán,	
az	 emberi	 erőforrások	minisztere,	 védnöke	pedig	Novák	
Péter,	zenész,	színész,	rendező.	A	Kultúrházak	éjjel-nappal	
fő	támogatója	-	a	korábbi	évekhez	hasonlóan	-	az	Emberi	
Erőforrások	Minisztériuma.	Településünkön	a	Faluház	és	
Könyvtár	 valamint	 a	 Bordányi	 Ifjúsági	 Információs	 Pont	
munkatársai	közreműködésével	valósulhatott	meg	ez	a	já-
tékos	délután.	Péntek	15	órától	gyerekzsivajtól	zengett	az	
egész	épület.	A	program	egy	animációs	mese,	a	Gólyák	vetí-
tésével	vette	kezdetét,	melyen	megjelentek	az	Apraja-falva	
Óvoda	nagycsoportosai	és	az	Ádám	Jenő	Általános	Iskola	
apraja-nagyja.	 A	 rajzfilmet	 követően	 a	 gyerekeknek	 két	
csoportra	bontva	lehetőségük	nyílt	álarcokat	készíteni	és	a	
közelgő	 farsangra	hangolódni,	 illetve	biip	konyhájában	a	
szervezők	által	készített	muffinokat	díszíteni	és	elfogyasz-
tani.	Igazán	a	kaland	csak	ezután	vette	kezdetét,	a	Faluház	
fényei	kihunytak	és	a	kis	lelkes	kincsvadászok	zseblámpá-
val	járták	körbe	az	épületet	találós	kérdések	megfejtéseivel	
próbálva	 nyomára	 bukkanni	 a	 zsákmánynak.	 Az	 esemé-
nyen	több	mint	100	résztvevő	jelent	meg,	ami	felülmúlta	a	
szervezők	legmagasabb	elképzeléseit	is.	

A	GYEREKEK	JÁTSZÓTERÉVÉ	 	VÁLT	A	FALUHÁZ	

Számos	program	várta	a	kicsiket				

Az	elmúlt	évekhez	hasonlóan	február	második	hetén	is-
mét	a	művelődési	házaké	volt	a	főszerep	Magyarorszá-
gon.	Február	10.	és	12.	között	immár	ötödik	alkalommal	
csatlakozott	 Bordány	 a	 Kultúrházak	 éjjel-nappal	 ren-
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MÁSODIK	ALKALOMMAL	IS		TELTHÁZ	ÉS	KACAGÁS	JELLEMEZTE	A	VALENTIN	NAPI	SZÍNHÁZI	ESTET
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Lázas	muffin	dekorálásban	a	gyerekek		



HÉTVÉGÉN	 AZ	 U19-ES	 KOROSZTÁLYON	 A	 SOR	 	 	 	

Második	lett	az	U10-es	csapat
Az	U10-es	korosztály	küzdelmeivel	folytatódott	a	Start	
2017	Kupa	a	Bordányi	Sportcsarnokban.	A	nyolc	csapa-
tos	 tornán	az	ezüstérmet	szerezték	meg	 fiatal	 focistá-
ink,	a	döntőben	a	kiskunhalasi	Szilády	RFC	gárdájától	
szenvedtek	vereséget	fiaink.	A	torna	legjobb	hazai	játé-
kosa	Nógrádi	Gergő	lett.	Hétvégén,	február	18-án	szom-
baton	az	U19-es	csapatok	lépnek	pályára	(Deszk	SC,	Üllés	
ISE,	Zsombó	SE,	FK	Vinogradar	Hajdukovo	I,	FK	Vinogra-
dar	 Hajdukovo	
II , 	 Foliaplast-
Bordány	SK),	ez-
úttal	 körmérkő-
zéses	 rendszer-
ben	 bonyolítják	
le	a	kupát.	A	via-
da l 	 9 . 00 -kor 	
kezdődik	 a	 tor-
nateremben,	 a	
díjátadóra	 vár-
hatóan	 15.30-
kor	 kerül	 sor.	
Minden	szurkolót	szeretettel	várnak!

HÁROM	HELYEN	IS	MUNKATÁRSAKAT	KERESNEK	 	 	

Álláslehetőségek	 Bordányban
Kulturális	szervező	munkatársat	keres	a	Bordányi	Ifjú-
sági	Információs	Pont.	Olyan,	jelenleg	munkanélküli	fia-
talt	keresnek,	aki	középfokú	végzettségű,	legalább	alap-
szintű	 számítógépes	 ismeretekkel	 rendelkezik,	 jó	
kommunikációs	képességű,	kreatív	és	szívesen	dolgozna	
gyerekekkel,	 fiatalokkal.	 Előnyt	 jelent	 a	 legalább	 B	
kategóriás	jogosítvány	megléte	és	angol	nyelv	legalább	
alapfokú	 ismerete	 és	 különböző	 kiadványszerkesztő	
szoftverek	ismerete.	
Jelentkezni	 a	 biip@bordanynet.hu	 címre	 elküldött	
önéletrajzzal	 lehet.	 A	 jelentkezéseket	 február	 24-ig	
várják.
A	 Homokhátság	 Szíve	 Szociális	 Szövetkezet	 júliustól	
induló	 zöldség-gyümölcs	 feldolgozó	 üzemébe	 keres	
munkatársakat.	 Üzemvezető,	 zöldség-gyümölcs	 feldol-
gozó,	adminisztrátor,	sofőr,	csomagoló,	raktáros	munka-
körökbe	várják	az	elsősorban	munkanélküli	 vagy	köz-
munkás	jelentkezőket.	Jelentkezni	önéletrajz	megküldé-
sével	 lehet,	 amelyet	 a	 homokhatsagszive@gmail.com
e-mail	címre,	vagy	a	Bordány,	Petőfi	utca	1.	szám	alatti	
címre	 lehet	 megküldeni.	 Aki	 személyesen	 szeretné	
leadni	az	vagy	a	Polgármesteri	Hivatal	vagy	a	Faluház	
ügyfélpultjánál	teheti	meg.	A	borítékra	írják	rá:	„zöldség	
gyümölcs	 üzem,	 jelentkezés”.	 Jelentkezni	 első	 körben	
2017.		március	31-ig	folyamatosan	lehet.
A	 Vadgesztenye	 Ifjúsági	 Közösségi	 Szálláshelyre	 alap-
fokú	 angol	 nyelvismerettel,	 jó	 kommunikációs	 képes-
séggel	 és	 alapfokú	 számítógép	 kezelői	 ismerettel	 ren-
delkező	munkatársat	keres	recepciós	és	ügyintéző	mun-
kakörbe.	Jelentkezni	fényképes	önéletrajz	megküldésé-
vel	lehet	a	vadgesztenyehostel@gmail.com	e-mail	címre.

SZABADSZEDÉSES	MARHAPÖRKÖLT	A	TERÍTÉKEN							

Támogatói	vacsorát	tart	a	BSK
Lassan	 megkezdődnek	 a	 tavaszi	 küzdelmek	 megyei	 I.	
osztályú	labdarúgóink	számára.		Arra	gondoltak	a	veze-
tők,	hogy	egy	régi	hagyományt	"élesztene"	újra	a	sport-
kör,	azaz	egy	úgynevezett	támogatói	vacsorával	és	szur-
kolói	ankéttal	kezdené	az	új	évet	a	BSK,	ahol	szó	esne	a	
felkészülési	 tapasztalatokról,	az	új	 igazolásokról,	a	kö-
vetkező	időszak	terveiről	és	céljairól	is.	Közvetlenül	kér-
déseket	is	fel	lehetne	tenni	a	vezetők,	edzők,	vagy	akár	a	
játékosok	irányába	is.	A	rendezvény	2017.	március	3-án	
(pénteken),	18.30-tól	a	Faluházban	kerül	megrendezés-
re.	A	vacsora	és	ezáltal	a	részvételi	díj	2.900	Ft/fő	ösz-
szegbe	 kerülne,	 amely	 tartalmazza	 a	 szabadszedésű	
marhapörkölt,	krumpli	és	savanyúság	árát,	valamint	egy	
üveg	sört.	Jelentkezni	csak	előzetesen,	2017.	március	1-
ig	 (szerda)	 lehet	 a	+36	30/747	2068-as	mobilszámon	
Kiss-Patik	 Péternél.	 Reméljük,	 hogy	 sok	 sportszerető	
részt	tud	venni	az	eseményen,	várjuk	az	ön	jelentkezését	
is!	Hajrá	Bordány!	Hajrá	BSK!!!
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Tisztelt Mozgáskorlátozottak!
2017. február 21-én 14:30-kor fogadóórát és 

tagdíjbeszedést tartunk a Faluházban.
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Második	lett	az	U10-es	csapat
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Bordány	U10-es	csapata				
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