
Bordány Nagyközség O� nkormányzatának kép-
viselő-testületének korábbi döntése alapján a 
végéhez közeledik az Alkotmány téri játszótér 
fejlesztési projekt. Még nyáron döntött úgy a 
testület, hogy a kondipark telepıt́ése miatt meg-
szüntetett területen új, kisebb gyerekek szá-
mára hasznos játszóeszközöket telepıt́enek.
„Több	szempontot	is	igyekeztünk	figyelembe	ven-
ni	a	játékok	kiválasztásánál.	Az	egyik	ilyen	volt,	
hogy	 egy	 komplex,	 többfunkciós	 biztonságos	
eszköz	kapjon	helyet	a	téren,	a	másik	pedig	az,	
hogy	egy	újszerű,	modern	kivitelben	tudjon	meg-
jelenni.	Bízunk	benne,	hogy	ez	a	méretében	is	lát-
ványos	 „kalózhajó”	 közkedvelt	 játszóponttá	
válik	majd	a	kisgyermekes	családok	számára” – 
mondta el Kiss-Patik Péter alpolgármester.
A következő hetekben először az ütéscsillapıt́ó 
rész kialakıt́ása zajlik majd. A tervek szerint de-
cemberben vehetik birtokba a gyerekek a ké-
pen látható kalandvárat, amelyben egy négyol-
dalú torony, csúszda, kötélhıd́, ferde mászóháló 
és mászóka kap helyet, illetve a kalózhajó orr részénél található krétatáblára rajzolhatnak majd a gyerekek. A ko-
rábban lebontott, nyolcvanas évek végén telepıt́ett hinták pótlására egy normál és bébihintával ellátott eszköz is 
telepıt́ésre kerül. Minden eszköz fém tartószerkezetből fog állni, ıǵy az időtállósága is jóval hosszabb lesz, mint koráb-
ban a más helyszıńeken telepıt́ett fajátékok esetében.
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Egy	kalózhajó	várja	majd	a	gyerekeket	az
Alkotmány	téren

1956-os	forradalom	és	szabadságharcra
emlékezünk	október	22-én	a	Faluházban

Bordány Nagyközség O� nkormányzata az A� dám Jenő A� l-
talános Iskolával közösen emlékezik meg az 1956-os 
forradalom és szabadságharc eseményeiről, hőseiről.
Október 22-én délelőtt 10 órától a bordányi Faluház szıń-
háztermében emlékműsorral készülnek az iskola 7. év-
folyamos tanulói. A szıńpadon megelevenednek majd az 
56-os események. Az iskolások műsorát követően az ün-
neplő tömeg a Honvéd utcába vonul, ahol az iskolánál ál-
ló Pesti srác szobránál az iskola nevében Ocskó Zoltán 
igazgató és Kálmán László igazgatóhelyettes, az önkor-
mányzat nevében Tanács Gábor polgármester és Kiss-
Patik Péter alpolgármester, illetve a Bordányi Gyermek- 
és Ifjúsági O� nkormányzat nevében Lehel Máté és Gábor 
Zalán Sándor ifjúsági képviselők helyezik el a megemlé-

kezés koszorúit. A Pesti srác szobor Juha Richárd Attila szobrász alkotása, melyet 2017-ben avattak a nagyköz-
ségben és azóta minden évben itt rójuk le tiszteletünket az ’56-os szabadságharc hősei előtt.
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Tökfesztivál	Apraja-Falván
2021.10.22-én péntek délután 16-20 óráig ismét megren-
dezésre kerül a Tökfesztivál cıḿű program. U� gyességi ve-
télkedők szerveződnek a családoknak. A legtöbb felada-
tot teljesıt́ő család egy vadasparki belépővel gazdagodik.  
A tökfaragás győztese belépőjegyet nyerhet a közelgő 
bálunkra. A programot 16.30-kor a Vıǵh Projekt zenekar 
jazz koncertje nyitja, majd 17.30-kor a nagycsoportosok 
tűztánca következik. A helyszıńen fotózásra is lehetőség 
nyıĺik. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Lázárné	Borbola	Márta

Folytatódik	a	TérZene	program	
Október 19-én 14 órától a Faluházban köszöntjük telepü-
lésünk szépkorú lakosait. Ez alkalomból a Családi kisfesz-
tiválon is nagy sikert aratott Bata Krisztina és Zenekara 
„Operett gyöngyszemek” előadásával kedveskedünk a 
koncertre látogatóknak.
Október 22-én az Apraja-Falva O� voda és Bölcsőde Tök-
fesztivál rendezvényének nyitó eseménye, a Vıǵh Project 
elnevezésű együttes műsora lesz, amely 16:30-kor kezdő-
dik. A Vıǵh Project 2018-ban létrejött zenei formáció, 
melynek elsősorban a lényege az örömzene. Vıǵh István 
dobos alapıt́otta, azzal a céllal, hogy különböző zenei for-
mációkból ismert zenésztársaival változatos műsorral 
szórakoztassa a közönséget. Stıĺusuk vegyes, elsősorban 
jazz, funky, de rock, pop, ska stıĺuselemeket is felvonultat.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Őszi	alkotó	pályázat
Gyűjts faleveleket és alkoss belőlük állatokat, ragaszd 
egy A4-es papıŕra és hozd be a Faluházba! A lapra ne fe-
lejtsd el ráıŕni a neved. A beérkezett alkotásokat kiállıt́-
juk a Faluházban. Beküldési határidő: 2021. október 22. 
A beküldők közül három szerencsés nyertest dıj́azunk!

Tegyük	tisztábbá	településünk	
külterületét
Tájékoztatjuk a helyi lakosságot, hogy a Kistemplom-Ta-
nya Vadásztársaság 2021. október 30. napjára (szom-
batra) külterületi szemétszedést tervez. A találkozó 
8:30-kor lesz a Bordányi Faluház előtt. “Mindenkit vá-
runk, akinek fontos a tiszta környezet!” – tudatták a 
szervezők. További részletek tekintetében keressék Joó 
Kálmánnét a földtulajdonosok közös képviselőjét a +36 
20/552-1822-es telefonszámon.

„Mindenki	névnapja”	a
	mozgáskorlátozott	csoportban
A következő mozgáskorlátozott csoportgyűlést októ-
ber 20-án (szerdán) 15 órától tartjuk meg, ahol „Min-
denki Névnapja“ kerül megünneplésre. Nagyon sok sze-
retettel várunk mindenkit és számıt́unk a megjelenésük-
re! Köszönettel:

Árva	Zoltánné	csoporttitkár	és	a	Vezetőség

Töltsd	ki,	bulizz	és	nyerj!	
Ifjúságkutatás zajlik Bordányban! Hogy megtudjuk mi-
ről mit gondolsz, kellenének a válaszaid!
Ha 12-25 év közötti vagy és Bordányban élsz, tölts ki 
egy kérdőıv́et, és egyből ajándék belépőjegyet kapsz 
az év szülinapi bulijára! Ha minden kérdésre válaszolsz, 
egy sorsjegyet is kapsz, amellyel pedig megnyerheted 
Bordány kedvenc elektromos rollerét egy Xiaomi Mi 
Electric Scooter Essential-t!

Elvétve	felhős

04.25. HHétfő
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Hétfő

Mindenszentekre csokros krizantém kapható.
Érdeklődni: Takács Judit
6795 Bordány, Petőfi utca 80. 
Tel.: 30/287-0169 (hívható: 17 és 20 óra között )
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Ne	felejtse	el,	hogy
szombaton	papírgyűjtés!

Nyerd  meg
magadnak!
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