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Beszámoló a 24. Bordányi Falunapok eseményeiről
Idén immár huszonnegyedik alkalommal került megrendezésre Bordányban a pünkösdi rendezvénysorozat 2016. május 15-16.
között. A csapadékos időjárás ellenére sokan kilátogattak a Faluház melletti Park térre és a külső helyszíneken zajló programokra
is. A pünkösdi program vasárnap 9:30-kor ünnepi szentmisével vette kezdetét a templomban, majd 10:30-kor Tanács Gábor polgármester úr és B. Nagy László országgyűlési képviselő úr itt nyitotta meg hivatalosan a rendezvényt. Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2016-ban Simon Zoltánné részére Díszpolgári Címet adományozott Bordány községért
nyújtott kimagasló közéleti és a településhez kötődő példamutató tevékenységének elismeréseként. A Park téren motoros találkozóval és felvonulással indult a programsorozat, 10-14 óra
között a Magyar Vöröskereszt területi szervezetével közösen
véradásra várták a segíteni akarókat a Faluházban. A véradáson
52 fő jelent meg, akik közül 46-en adhattak vért. Köszönet minden véradónak, hiszen ezáltal 138 emberen segíthettek!
A színpadi produkciók 13:30-kor kezdődtek, először a Buke
Reikon Egyesület karate bemutatóját láthatták, majd színpadra
léptek az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola növendékei. Volt moderntánc a WDS - Just Dance Tánciskola jóvoltából, népzene a Csólyospálosi Tamburás Együttes
előadásában, valamint country bemutató a Bad Boots - Linedance Tánccsoport bemutatójában. Délután fellépett többek között a Cairo Együttes, a Balance Band, de a Megarox produkció
zenés-táncos operett és musical összeállítását is élvezhették a
résztvevők. Az este folyamán fellépett Szabyest, majd élő koncertet adott a Sugarloaf Együttes. A napot bál zárta a rendezvénysátorban a Casino Együttessel. A hétfői nap hagyományosan a mezei futóversennyel indult reggel 9:00 órakor a Park térről. A délelőtt folytatása is a sport jegyében zajlott, a tornateAz általános iskola igazgatója lett településünk díszpolgára 2016-ban
remben a II. Börcsök József női kézilabda emléktorna és a XIII.
Szabó Ferenc férfi kézilabda emléktorna várta a szurkolókat. Délután a Park tér színpadán a Classicon Egyesület tartott mazsorett bemutatót, dalolt a Borostyán Dalkör, valamint zumba, bokwa és salsation bemutatót is láthattunk. Fellépett a székelyudvarhelyi Syntia, majd Szikra László stand up comedy műsorán szórakozhattunk. Virtuóz hangszerszólókkal tarkított műsort adott a
Fourtissimo Zenekar, a mulatós zene kedvelőit a Sramlikings szórakoztatta. A Falunapokat a ByTheWay együttes műsora zárta.
ÉRTÉKTÁR ÉS KERÁMIA KIÁLLÍTÁS A FALUHÁZBAN

Nyitvatartási időben megtekinthetők
Május hónapban a Faluházban, nyitvatartási időben két kiállítást is megtekinthetnek az érdeklődők. A földszinti aulában
a bordányi értéktárról készült kiállítás, míg az emeleti kiállító
teremben kerámia kiállítás tekinthető meg.

Kómár Ferencné Babi óvónéni vezetésével, szervezésével
alakult meg Bordányban 2014 szeptemberében az önműködő
kerámia szakkör, melynek tagjai Szabó Andrásné, aki szakmai irányításával segíti a munkát, Balogh Tiborné, Gyémánt
Jánosné, Pappné Radics Mária, Ocskó Zsuzsa és persze Babi
óvónéni. A szakkör hétfőnként az ISZEK Gondozóházában
kap helyet, ahol ősi kerámiákat és mázas edényeket készítenek. Az önkormányzat a helyiséget térítésmentesen biztosítja
a szakkör számára, amiért nagyon hálásak.
MÁJUS 23-ÁN, HÉTFŐN 16:00-17:00 ÓRA KÖZÖTT

Balogh Ferenc képviselői fogadóórája
Balogh Ferenc önkormányzati képviselő 2016. május 23-án,
hétfőn 16:00-17:00 óra között tartja fogadóóráját a Faluházban. Forduljanak hozzá bizalommal!

Kómár Ferencné vezetésével működik a kerámia szakkör

Tekintse meg Ön is
legújabb videós híranyagunkat a „Hírek
Bordányból“ elnevezésű youtube csatornánkon!

bordányi labdarúgás! Utánpótlás focistáink szállították a legnagyobb sikereket, hiszen U10-es korosztályban 5. helyen
végeztünk egy 16 csapatos nemzetközi tornán Wolfsbergben!

ALFÖLDVÍZ ZRT. LAKOSSÁGI TÁJÉKOZATÓJA

Hálózat mosatási munkálatok májustól
Az Alföldvíz Zrt. értesíti tisztelt felhasználóit, hogy az ivóvíz minőségének fenntartása és javítása érdekében végzett
hálózat mosatási és szivacsolási munkálatai következtében
Bordány településen 2016. május hó 17-től június hó 3-ig
munkanapokon 9-től 15 óráig a település egyes részein nyomáscsökkenés és időszakos vízhiány is előfordulhat. Kérjük
hogy ezen időszak alatt a vízvételezést mellőzzék, és a vizet
felhasználó háztartási gépeket, vízmelegítőket, kazánokat ne
üzemeltessék. Munkavégzés tervezett helye és időpontja:
május 23-tól 27-ig: Kossuth u., Dudás u., Teréz u., Zákányszéki út, Rákóczi u., Toldi u., Építő u., Juhász Gy. u., Október
23. u., Deák tér, Széchenyi u., Űrhajós u., József A. u., Rákóczi u., Benke G. u., Bem u., Honvéd u., Virág u. A mosatás és
szivacsolás időszakában felmerülő kellemetlenségekért kérjük megértésüket, türelmüket köszönjük.
Alföldvíz Zrt., www.alfoldviz.hu

U10-es csapatunk az Ausztriába való megérkezés után

Szintén szép sikert értek el U16-os labdarúgóink is, akik az
utolsó Zsombó elleni győzelmükkel biztosították be a bronzérmüket, amit azt jelenti, hogy 2012 után sikerült újabb érmet
szerezni az utánpótlás bajnokságokban. Ifi csapatunk hétközi
mérkőzésen megszerezte első tavaszi győzelmét, 6-3-ra nyertünk Tömörkényen. Felnőtt együtteseink toIDŐJÓS
vábbra is remek formában vannak, megyei
II. osztályú gárdánk ikszelt Szentmihályon
Hétfő
(több, mint két hónapja veretlen), míg a Bor28°C
dány II gálázott a falunapi derbin az Ásott14°C
halom II ellenében. Hétvégén a 27. fordulót
Szeles
rendezik a megyei II. osztályú bajnokságban, csapatunk hazai pályán, vasárnap 17:00
Kedd
órától a Székkutas ellen küzd meg az újabb
25°C
bajnoki pontokért (ifi 15:00 órától). Szur15°C
koljon Ön is a helyszínen! Hajrá Bordány!

MÁJUS 23-IG LEHET IGÉNYELNI A TÁMOGATÁST

Területalapú támogatás ügyintézés
Tisztelt Termelők! A 2016. évi területalapú támogatás elektronikus ügyintézésére rendelkezésre álló határidőt meghoszszabították május 23-ig. Azok a termelők, akik még nem kértek időpontot támogatási kérelem kitöltéséhez tegyék meg a
torlódások és sorban állások elkerülése érdekében. A területalapú kérelem kitöltéshez szükséges: tavalyi térkép (ha van),
személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, stb.: meghatalmazás (más nevében történő eljáráshoz), földhasználati
lapszemle (a régi is megfelelő, ha az adatok helytállóak). Az
agrárkamarai tagdíjbevallási időszak 2016. június 1-től június 30-ig tart. Bővebben a Bordányi Naplóban olvashatnak.
Tóth András, falugazdász
A FALUNAPOK HÉTFŐJÉN VEHETTÉK ÁT A DÍJAT

Eladó kápia paprika palánta, 104-es tálcás,
18 Ft/db-tól. Érd.: Hegedűs Zoltán, 30/528-9143

Fair play díj a Bordány SK kéziseinek
A Csongrád Megyei Kézilabda Szövetség az idei évben a
Bordány SK női kézi csapatát részesítette Fair Play díjban!

05.23.
04.25. H

Zöldségleves

A
1 tejfölös

A Bordány SK felnőtt női kézilabda csapata

Az elismerést a női csapat május 16-án, a Falunapok keretében megrendezett II. Börcsök József női kézilabda emléktorna után vehette át a Bordányi Sportcsarnokban!
VASÁRNAP 17:00 ÓRAKOR A SZÉKKUTAS ÉRKEZIK

Sportsikerekkel teli napokon vagyunk túl
Mozgalmas és szerencsére sikerekkel teli napokon van túl a

A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

galuskával

2 Szemes
bableves
05.24.
04.25. K
H

1 Sertéshús leves
2

Pirított
tésztaleves

05.26.
04.25. CS
H

1 Burgonyagombóc leves

1

Sárgaborsó
gulyás

2 Újházi
tyúkhúsleves

25°C
13°C

Ínyenc csirkemell (tejföl,sajt) csőben

B sütve, burgonyapürével, befőtt
tarhonyával, vegyes
C Marhapörkölt
vágott

Zápor

Csütörtök

Mustáros tejfölös tokány, penne

A tésztával

26°C
16°C
Zápor

Péntek

A Almamártás pirított darával, főtt hús

27°C
15°C

Majonézzel füstölt tarjával töltött borda,
petrezselymes burg., csemege dinnye

B
csirke szárny makaróni
C Gombás
tésztával

Harcsafilé rántva, zöldséges rizzsel,

A joghurtos majonézes öntettel

Zápor

Szombat
28°C
15°C

Flamand (császárszalonna, kolbász)

B sertésszelet hagymás burgonyával
sült csirkecomb, párolt
Gyümölcsleves
2
C Paprikás
zöldséggel
05.27.
04.25. P
H

Szerda

A Almás sertéshús rizzsel

AParadicsomleves Csirkemell filé szezámos bundában,
1
B kukoricás rizzsel, káposztasaláta
2 Lencseleves C Sertésflecken törtburgonyával, cékla
05.25.
04.25. SZ
H

Szeles

A Gyümölcsös rizsfelfújt
B Bundás makaróni
C Rizses hús, tavaszi saláta

Gyengén felhős

Vasárnap
30°C
17°C
Kánikula

