
A 24. Bordányi Falunapok programjairól már korábban beszámoltunk, néhány programot azonban külön is ki szeretnénk emel-
ni. Mindkét napon kiállítások, arcfestés, csillámtetoválás, kürtős kalács, édesség-, fagyi- és léggömbárus, koktélbár, játékok, 
kézműves ékszerek várnak a kilátogatókra. Vasárnap délután ingyenes ugrálóvár várja a kicsiket Lajkó Andor fiatal gazda jóvol-
tából,

. Hétfőn délutánra ingyenes rajzpá-
lyázatot hirdetett a Pillér Takarékszövetkezet. Hétfőn ingyenes 
gipszfestés is lesz gyerekeknek. A Csongrád Megyei Család, Esély-
teremtési és Önkéntes Ház jóvoltából mindkét napon ingyenes ját-
szóház várja gyerekeket. Vasárnap 12:00 és 18:00 óra között kihe-
lyezett toborzást tart a Park téren a Magyar Honvédség. A Faluna-
pok ideje alatt, és május hónapban a Faluház emeleti kiállító termé-
ben kerámia kiállítást, a földszinti aulában a bordányi értéktárról 
készült kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők.
A Falunapok hétfő reggeléről szinte mindenkinek a nagy létszámot 
vonzó futóverseny jut eszébe, nem is véletlenül, hiszen a térség 
egyik legnagyobb tömegsport eseményéről van szó. A hagyomá-
nyosan, minden évben megrendezésre kerülő megmérettetésre 
egyaránt készül a falu apraja és nagyja, hiszen itt elsősorban nem a 
helyezések számítanak, hanem az, hogy ki melyik osztályt támogat-
ja rajthoz állásával. A Bordány Sportjáért Alapítvány az idei évben 
is díjazni fogja a legtöbb embert megmozgató osztályokat, így az alsósok és felsősök között is a legjobb három 40, 30 és 20 ezer 

Ft pénzjutalomban részesül, amit akár osztálykirándulásra 
vagy egyéb, a közösség által meghatározott célra is költhet-
nek a diákok. A rajtpisztoly 9:00-kor a Faluház előtti parko-
lóban dördül majd el, ahonnan a futók a Petőfi utca - temető 
útszakaszt követően teszik meg a rövid földes úti távot. Ezt 
követően Hunyadi tér - Erkel utca - Teréz utca útvonal kö-
vetkezik, majd a Petőfi utcán végigfutva a Park térre érkez-
nek be a versenyzők, teljesítve ezzel a 3,3 km-es távot.
Az esetlegesen kialakuló tumultus elkerülése érdekében 
előregisztrációra van lehetőség május 13-án, pénteken a Fa-
luházban és a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban, vala-
mint vasárnap, a Falunapok első napján 13:00 és 20:00 óra 
között szintén lesz erre lehetőség a Park téren, így hétfőn 
már csak a rajtszámot kell átvennie az előnevezetteknek. 
Hétfőn, a futóverseny napján is lehet a helyszínen regisztrál-

ni, kérünk mindenkit, hogy a nevezéshez és a rajtszámok átvételéhez jöjjenek időben. A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkor-
mányzat várja a kedves bordányiakat május 16-án 13:00 órától a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban kialakított BiipCafé 
nyílt napjára, ahol mindenki megtekintheti mit hoztak létre a fiatalok. A programok ingyenesek, mindenkit szeretettel várnak!

 valamint a Vitaricum ingyenes játszóházzal és zöldségkóstol-
tatással várja az érdeklődőket

Bordányi    Hírek
VÁLTOZATOS KULTURÁLIS, SPORT ÉS SZABADIDŐS PROGRAMOK VÁRJÁK A FALUNAPOK RÉSZTVEVŐIT

Idén is díjazzák a legtöbb embert mozgósító osztályokat

dályhajtása, 12:30 Fogatosok vadászhajtása, majd fogatosok 
eredményhirdetése, 15:00 Hátaslovasok játékos vetélkedője. 
Utána hátaslovasok eredményhirdetése.
Eredményhirdetés után tombolahúzás. A tombola fődíja a 2 
éves csődör póni, Öcsi. A tombolasorsolás után élőzenés 
GYEPparty várja a szórakozni vágyókat, a hangulatról gon-
doskodik Kovács Gábor és bandája.
A rendezvény alatt ugrálóvár várja a gyermekeket az óvónők 
felügyeletével. A helyszínen megtekinthető lesz régi, illetve 
napjainkban is használható lovas munkaeszközök. Várunk 
minden lószerető kicsit és felnőttet.

„A ló szemei között nyugalomra lelsz, ne feledd, a ló és az 
ember közötti bizalom könnyen megtörhet. Ne sértsd meg!“

Bordányi Lóbarátok Köre

A Bordányi Napló heti hírmelléklete 2016. 15. szám

VÁRJÁK A LÓSZERETŐ KICSIKET ÉS NAGYOKAT

VI. Bordányi Lovasnap május 14-én
Szeretettel meghívjuk 2016. 
május 14-én a Bordányi Lóbará-
tok Köre szervezésében tartan-
dó VI. Bordányi Lovasnapra.
Program: 7:30 - 8:00 Fogatosok 
és hátaslovasok gyülekezője, 
8:00 Regisztráció és lóútlevelek 
ellenőrzése, 9:00 zenés fogatos 
felvonulás, melyet a Borostyán 
Dalkör színesíti hangjával, 9:30 
Fogatosok és hátaslovasok kö-
szöntése, 10:00 Fogatosok aka-

Számos ingyenes program lesz kicsiknek és nagyoknak

A Pünkösd hétfői program hagyományosan mezei futóversennyel kezdődik



hely-zín, de főleg a vendégszeretet, amely már az előzetes 
szervezések során is kiderült, mint biztosítékai lesznek an-
nak, hogy egy remek tornát élhessenek át kis focistáink.

Wolfsbergről még tudni kell, hogy a festői szépségű kisváros-
ba számos európai top csapat jár edzőtáborozni, de a város el-
ső osztályú focicsapata tavaly az Európa Ligában is megmu-
tathatta magát, a selejtezőben a német Borussia Dortmund 
állta útjukat. Visszatérve csapatunkra. A gárda péntek reggel 
kel majd útra, közel nyolc órás út vár a társaságra, így péntek 
délután fél ötkor érkezik meg a csoport Wolfsbergbe. Szállás-
hely elfoglalása, regisztráció, vacsora és a hivatalos megnyi-
tó szerepel még az első nap programjában, hogy aztán szom-
bat reggel 8:30-kor megkezdődjenek a küz-
delmek. U10-es korosztályban 16 csapat, 4 
darab négyes csoportban küzd majd a trófe-
áért, a nevezők közt találunk osztrák, cseh, 
szlovák, német, lengyel és magyar gárdákat 
(Mészöly Focisuli SE, Gloriett SE, REAC 
SI) is. A BSK fiataljai 9:30-kor az ASCO 
ATSV Wolfsberg 2 (osztrák), 12:00-kor az 
ASV (osztrák), míg a TuS Oberding (német) 
gárdájával csapnak össze. A 25 
perces meccsek után vasárnap a helyosztók-
kal folytatódik a program, minden együttes-
re 2 derbi vár ezen a napon. 18:30-tól díjáta-
dó, ezt követően indulás vissza Magyaror-
szágra, várhatóan hajnal 3-4 órakor érkezik 
a küldöttség Bordányba. Hajrá srácok!!!

14:00 órakor 

ALFÖLDVÍZ ZRT LAKOSSÁGI TÁJÉKOZATÓJA

Hálózat mosatási munkálatok májustól
Az Alföldvíz Zrt.  értesíti tisztelt felhasználóit, hogy az ivó-
víz 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 nyo-
máscsökkenés és időszakos vízhiány is előfordulhat. Kérjük 
hogy ezen időszak alatt a vízvételezést mellőzzék, és a vizet 
felhasználó háztartási gépeket, vízmelegítőket, kazánokat ne 
üzemeltessék. Május 17-én 8:00 órától 13:00 óráig teljes víz-
szünet lesz. Munkavégzés tervezett helye és időpontja: május 
17-20-ig: Petőfi u., Kölcsey u., Bartók u., Liszt u., Hunyadi 
tér, Benke G. u., Erkel F. u., Móra u., Tessedik S. u., Kossuth 
u., Mikszáth K. u., Teréz u. A mosatás és szivacsolás idősza-
kában felmerülő kellemetlenségekért megértésüket kérjük, 
türelmüket köszönjük.          Alföldvíz Zrt., www.alfoldviz.hu

IDÉNY/DIÁKMUNKÁT VÁLLALÓK JELENTKEZHETNEK

Nyári munkát vállalók adatbázisa
A Faluház és Könyvtár, valamint a Bordányi Ifjúsági Infor-
mációs Pont egy egyszerű, gyorsan kitölthető kérdőíves adat-
bázist hozott létre, amelybe minden munkát vállalni szándé-
kozó bordányi tudja magát regisztrálni. Az adatbázisba akár 
otthonról, saját számítógépről is lehet jelentkezni. Akinek er-
re nincs lehetősége annak a Faluház vagy a Bordányi Ifjúsági 
Információs Pont információs pultjánál tudnak segíteni eb-
ben. Az adatbázis létrehozásával a munkavállalók és a mun-
káltatók egymásra találásának segítése a cél. Az adatbázis el-
érhető a http://goo.gl/forms/fB32yJn3Vw begépelésével is.

MÁJUS 18-ÁN CSOPORTGYŰLÉS A FALUHÁZBAN

Mozgáskorlátozott csoport friss hírei
Kedves Mozgáskorlátozottak! 2016. május 17-én 9:00 órától 
ismét lesznek kezelések, 200 Ft/kezelés. BEMER, torna, 
masszázs. Május 18-án 15:00 órától csoportgyűlés. Május 
21-én ingyenes kirándulás a szegedi Füvészkertbe busszal. 

Indulás a Faluház elől 9:30-kor. Május 24-én fogadóóra 
10:00 órától. A rendezvényeinket a Faluházban tartjuk. Min-
denkit szeretettel várunk!           Árva Zoltánné, csoporttitkár

WOLFSBERGBEN 67 CSAPAT MÉRI ÖSSZE TUDÁSÁT

Nemzetközi tornán szerepel a BSK
Újabb mérföldkőhöz érkezik a napokban a BSK, hiszen a bel-
földi tornaszervezések és részvételek után ezúttal külföldön 
méretteti meg tudását utánpótlás együttesünk. U10-es foci 
csapatunk az Ausztriai Wolfsberg városában vesz részt egy 
67 csapatos nemzetközi tornán, ahol öt korosztályban (U10, 
U11, U12, U14 és U15) zajlanak majd a mérkőzések. A kupá-
ról előzetesen tudni lehet, hogy a szervezés, az adottságok, a 
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Nehéz meccsek várnak a Bordány SK utánpótlás focistáira

Eladó kápia paprika palánta, május közepi 
kiültetésre, 18Ft/db-tól.
Érd.: Hegedűs Zoltán, 30/528-9143
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Május 21-én kirándulást szerveznek a Szegedi Füvészkertbe


