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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Bordányi nyári táborok a gyerekeknek 2020-ban
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata az elmú lt é vekhez hasonló an 2020-ban is szeretne programlehető sé get
biztosıt́ani az á ltalá nos- é s kö zé piskolá s fiataloknak a nyá ri szü net idejé re. Első ké nt focitá borra (jú nius 22-26.)
kerü l sor, mely tá bort ezen kıv́ü l mé g há rom alkalommal szervez meg a Bordá ny Sportkö r (jú lius 6-10., jú lius 20-24., augusztus 3-7.). Jú nius 29.
é s jú lius 3. kö zö tt a mé diatá borra, mıǵ jú lius 610. kö zö tt a Nyá ri Napkö zis é s Faluvé dő Tá borra
kerü l sor. Jú lius 13-17. kö zö tt gö rkoris tá bor, valamint Ficá nka ú szó tá bor vá rja a fiatalokat. Utó bbi má sodik turnusa jú lius 20-24. kö zö tt is megrendezé sre kerü l, de a Kuckoló tá bort is ezen a
hé ten tartjá k meg a Faluhá zban é s a biip-ben. A
divattá bort jú lius 27-31. kö zö tt rendezik, a kincskereső tá borba (hittantá bor) augusztus 3-7. kö zö tt vá rjá k a gyerekeket. Augusztus 10-14. kö zö tt ké zmű ves tá bort rendeznek a biip-ben, mıǵ
az iskola Mű vé szeti alkotó tá borá t augusztus utolsó heté ben, 24-28. kö zö tt rendezik meg. A programok idő pontjai
má r vé glegesek, a ré szletes jelentkezé si felté telek, ré szvé teli dıj́ak, bő vebb informá ció k pedig jú nius 2-tő l é rhető ek el a telepü lé s facebook kö zö ssé gi oldalá n, illetve a www.bordany.com weboldalon. A tá borokra jelentkezni szinté n jú nius 2., keddtő l lehet. Tedd meg mihamarabb, le ne csú ssz ró la!

Megkezdődött a közösségi sportpark kialakítása
Az elmú lt ké t hé tben intenzıv́ munká latok zajlottak a Pető fi utcai sportpá lyá n. A má r é vtizedek ó ta meglé vő é s ré gó ta felú jıt́á sra szoruló labdarú gó pá lyá t a Bordá ny Sportkö r tagjai az elmú lt é vben rendezett sportbá l adomá nyaibó l felú jıt́já k, a fejleszté s megvaló sıt́á sá hoz az ö nkormá nyzat mellett tö bb helyi vá llalkozó é s magá nember is csatlakozott. Uj nyolc zó ná s, 40 szó ró fejes automata
ö ntö ző rendszer telepıt́é sé re kerü lt sor a terü leten, amelyet ezt kö vető en teljesen ú jravetnek. A
cé l az, hogy a munká latok befejezé sé t kö vető en,
egy olyan multifunkcioná lis kö zö ssé gi sportpark
jö jjö n lé tre Bordá nyban, amely mindenki szá má ra
nyitott é s ingyenesen elé rhető . Tö bb sportá g szá má ra terveznek itt otthont, a futá s szerelmeseinek pé ldá ul megfelelő , az egé szsé gü ket is vé dő
talajon lesz lehető sé g edzeni. Oszre, a beé rkező
eddigi javaslatokat is figyelembe vé ve egy olyan
automata idő kapcsoló s vilá gıt́á s is lesz, melynek
segıt́sé gé vel sö té tedé s utá n is lesz lehető sé g sportolni. Szinté n becsatorná zá sra kerü lt a fejleszté shez, az a bordá nyi csalá doktó l é rkező korá bbi
igé ny, hogy egy szá nkó zó domb is lé tesü ljö n telepü lé sü nkö n. A fejleszté shez kapcsoló dó an, az elmú lt né há ny é vben a lovasnapoknak is ideiglenes otthont adó Pető fi utcai sportpá lya helyett az ö nkormá nyzat
má r megkezdte az elő ké szıt́ő munká latokat annak é rdeké ben, hogy egy ú j helyszın
́ t tudjon biztosıt́ani a ló bará toknak. Tö bb lehetsé ges terü let is szerepel az elké pzelé sek kö zö tt, a kö zeljö vő ben az é rintettek bevoná sá val szü letik kö zö s dö nté s a té má ban.

Virágos Magyarország verseny
Az idé n sem maradhat el hazá nk soké ves hagyomá nyokkal rendelkező kö rnyezetszé pıt́ő versenye, amelyben
idé n a virá gos balkonok é s elő kertek mé rik ö ssze szé psé gü ket. Ebben az é vben a megszokottó l elté rő en nem
telepü lé sek é s ö nkormá nyzatok, hanem magá nszemé lyek pá lyá zatait vá rjá k. A megmé retteté s cé lja, hogy megmutassá k, milyen szé pek az orszá g balkonjai é s elő kertjei, é s milyen sokan tesznek azé rt, hogy sajá t kö rnyezetü k szebb é s vonzó bb legyen. Sajá t ké szıt́é sű fé nyké pek
bekü ldé sé vel bá rki ré szt vehet a versenyen, ké t kü lö nbö ző kategó riá ban: Legvirá gosabb balkon vagy Legvirá gosabb elő kert. Ré szletek a www.bordany.com-on é s
a https://palyazat.viragosmagyarorszag.hu oldalon.
Termé szetesen ettő l fü ggetlenü l ö nkormá nyzatunk is
tová bb szé pıt́geti a há za tá já t. Má jus 22-é n, pé nteken a
Bordá nyi Polgá rmesteri Hivatal dolgozó i ú j virá gokat
ü ltettek a Kö zsé ghá za elő tti ké t virá gá gyá sba, valamint
az é pü let ablakaiba kihelyezett virá glá dá kba is. A hivatalé pü let elő tti terü let folyamatosan ú jul meg, a virá goskertbe viszont mindig az é vszaknak megfelelő virá gok
kerü lnek. Most a napvirá gra, vagy becsü letes nevé n zá porvirá g ü lteté sé re kerü lt sor. Ezú ton is kö szö njü k a
hö lgyek munká já t! Minden kedves bordá nyit arra biztatunk, ha sé tá lnak a faluban tegyenek egy kité rő t a Benke Gedeon utca felé is, hogy gyö nyö rkö dhessenek a
szın
́ pompá s virá gokban!

A helyi márka, ami Bordány arca lehet
A bordá nyi Homokhá tsá g Szıv́e Szociá lis Szö vetkezet
Zö ldsé g- é s Gyü mö lcsfeldolgozó Uzemé nek vezető je,
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Jú nius harmadiká n folytató dik a Bordá nyi Amatő r Szın
́ já tszó Kö r Virtuá lis Szın
́ há zi Esté k cım
́ ű programsorozata. Ekkor a Napi hé t perc cım
́ ű Horvá th Pé ter drá mai
jelenetet lá thatjá k 2014-bő l, mely a szü lő k á ltal elhanyagolt gyerekek problé má ira hıv́ja fel a figyelmet. Tehá t a Virtuá lis Szın
́ há zi Esté k sorozat kereté ben a hetedik elő adá st jú nius 3-á n, szerdá n, 19 ó rakor lá thatjá k
é lő ben telepü lé sü nk facebook kö zö ssé gi oldalá n (fb.com
/bordanycity). A korá bbi virtuá lis szın
́ há zi esté k is bá rmikor visszané zhető k Bordá ny – a Homokhá tsá g szıv́e
kö zö ssé gi oldalon. Első alkalommal a Kancamanci cım
́ et
viselő , A Ló nak vé lt menyasszony cım
́ ű szın
́ darabot lá thattá k megfilmesıt́ve 2004-bő l. A má sodik virtuá lis szın
́ há zi esté n Marth P. Ildikó Kuká s gurujá t né zhetté k meg
a 2006-ban ké szü lt felvé telrő l. A harmadik esté n 2013ba repıt́etté k vissza szın
́ já tszó ink a né ző ket Nó ti Ká roly:
A csillá r cım
́ ű egyfelvoná sos bohó zatá t vetıt́ve. A negyedik elő adá son A kis tö mlö c cım
́ ű csalá di mesejá té k kerü lt bemutatá sra 2017-bő l. Az ö tö dik bemutató pedig
egy 2020-as darab, a Bá lint napi pajzá n tö rté netek volt.
Legutó bb pedig Horvá th Pé ter - Kilencen mint a gonoszok cım
́ ű fergeteges komé diá já t lá thattá k egy 2009-es
felvé telrő l. Jó szó rakozá st kıv́á nunk mindenkinek!

Csá vá s Norbert beszé l a Hungaricool by SPAR verseny
egyik kisfilmjé ben a szö vetkezetrő l, a bordá nyi termé kekrő l. Az első Hungaricool verseny győ ztes termé kei
mostantó l kapható k orszá gosan minden INTERSPAR
á ruhá zban, é s a SPAR online shopjá bó l is megrendelhető k. A 2019-ben első alkalommal meghirdetett Hungaricool by SPAR termé kinnová ció s verseny cé lja első sorban az volt, hogy ké pet kapjunk a hazai innovatıv́ é lelmiszeripari kisvá llalkozá sokró l é s az adott pillanatban legıǵé retesebbnek tű nő cé geknek, má rká knak
lehető sé get adjanak a bemutatkozá sra a nagykö zö nsé g
elő tt. A verseny 2019-ben ó riá si é rdeklő dé s mellett zajlott. A szakemberekbő l á lló zsű ri dolga bizony igen nehé z volt, hiszen tö bbszá z é rdekesebbné l é rdekesebb
jelentkező termé k kö zü l kerü ltek ki vé gü l a győ ztesek.
A LEGJAVA termé kcsalá d 3 kü lö nbö ző ıźben é rhető el
az INTERSPAR kın
́ á latá ban: Pezsgő s Oszibaracklekvá r, Borsos-mentá s Eperszó sz é s Csıp
́ ő s Paprikakré m.
A pré mium minő sé gű é s megjelené sű , nem utolsó
sorban rendkıv́ü l gazdag, izgalmas ıźvilá got ké pviselő
szó szok, kré mek sokfé le mó don fogyasztható ak, é des
é s só s é telek kiegé szıt́ő jeké nt is mé ltó helyü k van az
asztalon.
Háztartási varrógép JAVÍTÁS és szervíz.
Elérhetőségek: Papp Géza, Szeged - Kiskundorozsma,

Hetente Virtuális Színházi Esték
a facebook-on
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