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Bordányi	nyári	táborok	a	gyerekeknek	2020-ban
Bordány Nagyközség O� nkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan 2020-ban is szeretne programlehetőséget 
biztosıt́ani az általános- és középiskolás fiataloknak a nyári szünet idejére. Elsőként focitáborra (június 22-26.) 
kerül sor, mely tábort ezen kıv́ül még három al-
kalommal szervez meg a Bordány Sportkör (júli-
us 6-10., július 20-24., augusztus 3-7.). Június 29. 
és július 3. között a médiatáborra, mıǵ július 6-
10. között a Nyári Napközis és Faluvédő Táborra 
kerül sor. Július 13-17. között görkoris tábor, va-
lamint Ficánka úszótábor várja a fiatalokat. Utób-
bi második turnusa július 20-24. között is meg-
rendezésre kerül, de a Kuckoló tábort is ezen a 
héten tartják meg a Faluházban és a biip-ben. A 
divattábort július 27-31. között rendezik, a kincs-
kereső táborba (hittantábor) augusztus 3-7. kö-
zött várják a gyerekeket. Augusztus 10-14. kö-
zött kézműves tábort rendeznek a biip-ben, mıǵ 
az iskola Művészeti alkotótáborát augusztus utolsó hetében, 24-28. között rendezik meg. A programok időpontjai 
már véglegesek, a részletes jelentkezési feltételek, részvételi dıj́ak, bővebb információk pedig június 2-től érhető-
ek el a település facebook közösségi oldalán, illetve a www.bordany.com weboldalon. A táborokra jelentkezni szin-
tén június 2., keddtől lehet. Tedd meg mihamarabb, le ne csússz róla!

Megkezdődött	a	közösségi	sportpark	kialakítása
Az elmúlt két hétben intenzıv́ munkálatok zajlottak a Petőfi utcai sportpályán. A már évtizedek óta meglévő és rég-
óta felújıt́ásra szoruló labdarúgó pályát a Bordány Sportkör tagjai az elmúlt évben rendezett sportbál adományai-
ból felújıt́ják, a fejlesztés megvalósıt́ásához az önkormányzat mellett több helyi vállalkozó és magánember is csat-

lakozott. U� j nyolc zónás, 40 szórófejes automata 
öntözőrendszer telepıt́ésére került sor a terüle-
ten, amelyet ezt követően teljesen újravetnek. A 
cél az, hogy a munkálatok befejezését követően, 
egy olyan multifunkcionális közösségi sportpark 
jöjjön létre Bordányban, amely mindenki számára 
nyitott és ingyenesen elérhető. Több sportág szá-
mára terveznek itt otthont, a futás szerelmesei-
nek például megfelelő, az egészségüket is védő 
talajon lesz lehetőség edzeni. O� szre, a beérkező 
eddigi javaslatokat is figyelembe véve egy olyan 
automata időkapcsolós világıt́ás is lesz, melynek 
segıt́ségével sötétedés után is lesz lehetőség spor-
tolni. Szintén becsatornázásra került a fejlesztés-
hez, az a bordányi családoktól érkező korábbi 
igény, hogy egy szánkózódomb is létesüljön tele-
pülésünkön. A fejlesztéshez kapcsolódóan, az el-

múlt néhány évben a lovasnapoknak is ideiglenes otthont adó Petőfi utcai sportpálya helyett az önkormányzat 
már megkezdte az előkészıt́ő munkálatokat annak érdekében, hogy egy új helyszıńt tudjon biztosıt́ani a lóbará-
toknak. Több lehetséges terület is szerepel az elképzelések között, a közeljövőben az érintettek bevonásával szü-
letik közös döntés a témában.



Csávás Norbert beszél a Hungaricool by SPAR verseny 
egyik kisfilmjében a szövetkezetről, a bordányi termé-
kekről. Az első Hungaricool verseny győztes termékei 
mostantól kaphatók országosan minden INTERSPAR 
áruházban, és a SPAR online shopjából is megrendel-
hetők. A 2019-ben első alkalommal meghirdetett Hun-
garicool by SPAR termékinnovációs verseny célja el-
sősorban az volt, hogy képet kapjunk a hazai innova-
tıv́ élelmiszeripari kisvállalkozásokról és az adott pil-
lanatban legıǵéretesebbnek tűnő cégeknek, márkáknak 
lehetőséget adjanak a bemutatkozásra a nagyközönség 
előtt. A verseny 2019-ben óriási érdeklődés mellett zaj-
lott. A szakemberekből álló zsűri dolga bizony igen ne-
héz volt, hiszen többszáz érdekesebbnél érdekesebb 
jelentkező termék közül kerültek ki végül a győztesek.
A LEGJAVA termékcsalád 3 különböző ıźben érhető el 
az INTERSPAR kıńálatában: Pezsgős O� szibaracklek-
vár, Borsos-mentás Eperszósz és Csıṕős Paprikakrém.
A prémium minőségű és megjelenésű, nem utolsó 
sorban rendkıv́ül gazdag, izgalmas ıźvilágot képviselő 
szószok, krémek sokféle módon fogyaszthatóak, édes 
és sós ételek kiegészıt́őjeként is méltó helyük van az 
asztalon.
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Hetente	Virtuális	Színházi	Esték	
a	facebook-on
Június harmadikán folytatódik a Bordányi Amatőr Szıń-
játszó Kör Virtuális Szıńházi Esték cıḿű programsoro-
zata. Ekkor a Napi hét perc cıḿű Horváth Péter drámai 
jelenetet láthatják 2014-ből, mely a szülők által elha-
nyagolt gyerekek problémáira hıv́ja fel a figyelmet. Te-
hát a Virtuális Szıńházi Esték sorozat keretében a hete-
dik előadást június 3-án, szerdán, 19 órakor láthatják 
élőben településünk facebook közösségi oldalán (fb.com 
/bordanycity). A korábbi virtuális szıńházi esték is bár-
mikor visszanézhetők Bordány – a Homokhátság szıv́e 
közösségi oldalon. Első alkalommal a Kancamanci cıḿet 
viselő, A Lónak vélt menyasszony cıḿű szıńdarabot lát-
hatták megfilmesıt́ve 2004-ből. A második virtuális szıń-
házi estén Marth P. Ildikó Kukás guruját nézhették meg 
a 2006-ban készült felvételről. A harmadik estén 2013-
ba repıt́ették vissza szıńjátszóink a nézőket Nóti Károly: 
A csillár cıḿű egyfelvonásos bohózatát vetıt́ve. A negye-
dik előadáson A kis tömlöc cıḿű családi mesejáték ke-
rült bemutatásra 2017-ből. Az ötödik bemutató pedig 
egy 2020-as darab, a Bálint napi pajzán történetek volt. 
Legutóbb pedig Horváth Péter - Kilencen mint a gono-
szok cıḿű fergeteges komédiáját láthatták egy 2009-es 
felvételről. Jó szórakozást kıv́ánunk mindenkinek!

Virágos	Magyarország	verseny
Az idén sem maradhat el hazánk sokéves hagyományok-
kal rendelkező környezetszépıt́ő versenye, amelyben 
idén a virágos balkonok és előkertek mérik össze szép-
ségüket. Ebben az évben a megszokottól eltérően nem 
települések és önkormányzatok, hanem magánszemé-
lyek pályázatait várják. A megmérettetés célja, hogy meg-
mutassák, milyen szépek az ország balkonjai és előkert-
jei, és milyen sokan tesznek azért, hogy saját környeze-
tük szebb és vonzóbb legyen. Saját készıt́ésű fényképek 
beküldésével bárki részt vehet a versenyen, két külön-
böző kategóriában: Legvirágosabb balkon vagy Legvi-
rágosabb előkert. Részletek a www.bordany.com-on és 
a https://palyazat.viragosmagyarorszag.hu oldalon.
Természetesen ettől függetlenül önkormányzatunk is 
tovább szépıt́geti a háza táját. Május 22-én, pénteken a 
Bordányi Polgármesteri Hivatal dolgozói új virágokat 
ültettek a Községháza előtti két virágágyásba, valamint 
az épület ablakaiba kihelyezett virágládákba is. A hiva-
talépület előtti terület folyamatosan újul meg, a virágos-
kertbe viszont mindig az évszaknak megfelelő virágok 
kerülnek. Most a napvirágra, vagy becsületes nevén zá-
porvirág ültetésére került sor. Ezúton is köszönjük a 
hölgyek munkáját! Minden kedves bordányit arra biz-
tatunk, ha sétálnak a faluban tegyenek egy kitérőt a Ben-
ke Gedeon utca felé is, hogy gyönyörködhessenek a 
szıńpompás virágokban!

A	helyi	márka,	ami	Bordány	arca	lehet
A bordányi Homokhátság Szıv́e Szociális Szövetkezet 
Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó U� zemének vezetője, Elvétve	felhős

Elvétve	zápor
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