
A Bordányi Naplóban számoltunk be elsőként a 24. Bordányi Falunapok fellépőiről, tervezett programjairól, hiszen már egyre 
többen készülnek a május 15-16-án megrendezésre kerülő pünkösdi faluünnepre. A falunap programjához idén is csatlakozott a 
Bordányi Lóbarátok Köre, akik május 14-én, szombaton a VI. Bordányi Lovasnapot rendezik meg a Petőfi utcai lovaspályán. A 
pünkösdi program vasárnap reggel 9:30-kor ünnepi szentmisével veszi kezdetét a templomban, majd 10:30-kor a Szent István 
téren kerül sor az ünnepélyes megnyitóra, a díszpolgári cím és a Bordányért emlékérmek átadására. A Park téren motoros talál-
kozóval és felvonulással indul a programsorozat, 10-14 óra között pedig véradásra várják a segíteni akarókat a Faluházban.
A színpadi produkciók délután 13:30-kor kezdődnek, először a Buke Reikon Egyesület karate bemutatóját láthatják, majd szín-
padra lépnek az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Lesz még moderntánc a WDS - Just 
Dance Tánciskola jóvoltából, népzene a Csólyospálosi Tamburás Együttes előadásában, valamint country bemutató a Bad Boots 
- Linedance Tánccsoport bemutatójában. Délután fellép még többek közt a Cairo Együttes, a Balance Band, de a Megarox pro-
dukció zenés-táncos operett és musical összeállítá-
sát is élvezhetik a résztvevők. Az este folyamán fel-
lép egy ifjú tehetség, Szabyest, majd 90 perces élő 
koncertet ad a Sugarloaf Együttes. A napot bál zár-
ja a rendezvénysátorban a Casino Együttessel.
A hétfői nap hagyományosan a mezei futóverseny-
nyel indul reggel kilenc órakor a Park térről. A szer-
vezők szeretnék elkerülni a regisztráció során eset-
legesen kialakuló tumultust, így már május 9. hétfő-
től folyamatosan lehetőség lesz a Faluházban és a 
Bordányi Ifjúsági Információs Pontban az előre-
gisztrációra. Vasárnap, a falunapok első napján 13 
és 20 óra között szintén lesz erre lehetőség a Park té-
ren, így hétfőn már csak a rajtszámot kell átvennie 
az előnevezetteknek, amely kényelmesebbé, rugalmasabbá teheti a verseny előtti perceket. A délelőtt folytatása is a sport jegyé-
ben zajlik, a tornateremben a XIII. Szabó Ferenc férfi kézilabda emléktorna, valamint II. Börcsök József női kézilabda emléktor-
na várja a szurkolókat. Délután a Park tér színpadán a Classicon Egyesület mazsorett bemutatót tart, de dalol majd a Borostyán 
Dalkör, valamint zumba, bokwa és salsation bemutatót is láthatunk. Fellép még a székelyudvarhelyi Syntia énekesnő, de Szikra 
László stand up comedy műsorán szórakozhatunk. Virtuóz hangszer-szólókkal tarkított műsort ad a Fourtissimo Zenekar, a 
mulatós zene kedvelőit pedig a Sramlikings szórakoztatja. A 24. Bordányi Falunapokat a ByTheWay együttes műsora zárja.
Mindkét napon kiállítások, arcfestés, csillámtetoválás, kürtős kalács, édesség-, fagyi- és léggömbárus, koktélbár, játékok, kéz-
műves ékszerek várnak a 24. Bordányi Falunapok résztvevőire. Vasárnap délután ingyenes ugrálóvár lesz Lajkó Andor fiatal 
gazda jóvoltából, hétfőn délután ingyenes rajzpályázat és gipszfestés lesz gyerekeknek. A Falunapok ideje alatt, valamint május 
hónapban a Faluházban, nyitvatartási időben kerámia kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők az emeleti kiállító teremben. 
Kómár Ferencné Babi óvó néni vezetésével, szervezésével alakult meg Bordányban 2014 szeptemberében az önműködő kerá-
mia szakkör, melynek tagjai Szabó Andrásné, aki szakmai irányításával segíti a munkát, Balogh Tiborné, Gyémánt Jánosné, 
Pappné Radics Mária, Ocskó Zsuzsa és persze Babi óvó néni. A szakkör hétfőnként az ISZEK Gondozóházában kap helyet, ahol 
ősi kerámiákat és mázas edényeket készítenek. Az önkormányzat a helyiséget térítésmentesen biztosítja a szakkör számára, ami-
ért nagyon hálásak. A programokra sok szeretettel várnak mindenkit!

Bordányi    Hírek
IDÉN IS VÁLTOZATOS KULTURÁLIS, SPORT ÉS SZABADIDŐS PROGRAMOK VÁRJÁK A KILÁTOGATÓKAT

24. alkalommal rendezik meg a Bordányi Falunapokat

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. 14. 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-

A Faluház szabadtéri színpadán 90 perces élő koncertet ad a Sugarloaf Együttes



1 vereséggel állhatott fel a dobogó 2. fokára. Lehel Máté  kor- 
és súlycsoportja volt a mezőny legnagyobb létszámú csapata. 
Itt egyenes kieséses rendszerben küzdöttek a versenyzők. 
Máténak is ez volt az első versenye, ahol már az első körben 
összekerült egy rutinosabb versenyzővel. Sajnos ezzel a fela-
dattal nem sikerült megbirkóznia, így az első körben véget ért 
számára a verseny. Sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak! 
Edzéseinken erősségeinket tovább fejlesztjük, hiányossága-
inkat pedig pótolni fogjuk. Következő megmérettetésünk 
2016.05.21-én lesz Csongrádon a IV. Pünkösd Kupa Orszá-
gos Utánpótlás Bajnokság, Felnőtt súlycsoportos C kategó-
ria nevű versenyen. Terveink szerint 15 versenyzővel, köztük 
4 bordányi karatéssal (Kovács László Márk, Tóth Izabella, 
Lehel Máté, Lehel Zoltán) fogunk nekivágni a versenynek. 
Aki kedvet kapott a csatlakozáshoz bármikor megteheti 
minden kedden és pénteken a bordányi Faluházban 16:30-tól.

Süveges Tamás, elnök, vezetőedző

ELADÁSRA KÍNÁLNAK TÖBBFÉLE ESZKÖZT IS

Önkormányzati apróhirdetések
Bordány Nagyközség Önkormányzata eladásra kínálja IHB-
550 forgalmi rendszámú 2002-es évjáratú LADA NIVA típu-
sú 1690 cm3-es benzines terepjáró, vala-mint BKL-539 for-
galmi rendszámú 1989-es évjáratú LADA 
2105 /1300 S/ típusú 1294 cm3-es benzines 
személygépkocsijait. A Lada Niva irányára 
650.000,- Ft, míg a Lada 2105-é 200.000,- 
Ft. A gépkocsik megtekinthető a szociális 
központ udvarában. Eladó továbbá egy 3000 
literes víz vagy olajtartály, valamint egy 
MTZ típusú traktorra szerelhető 2 méteres 
orrtolólap szett. Érdeklődni Lovai Mihály-
nál lehet a 30/336-1408-as telefonszámon.

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 15-IG LEHET IGÉNYELNI A TÁMOGATÁST

Területalapú támogatás ügyintézés
Tisztelt Termelők! A 2016. évi területalapú támogatás elekt-
ronikus ügyintézésére rendelkezésre álló határidő /május 15./ 
lassan lejár. Azok a termelők, akik még nem kértek időpontot 
támogatási kérelem kitöltéséhez tegyék azt meg a torlódások 
és sorban állások elkerülése érdekében. A területalapú kére-
lem 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).

ARANY- ÉS EZÜSTÉREMMEL GAZDAGODTUNK

Bordányiak sikerei a II. Vácrátót kupán
A Buke Reikon Kyokushin Karate és Harcművészeti Sport-
egyesület 2016.04.30-án vett részt a II. Vácrátót kupán 11 
versenyzővel. Felkészülésünk és a versenyen nyújtott telje-
sítményünknek köszönhetően 2 arany, 5 ezüst és 3 bronz 
éremmel térhettünk haza. Az egyesület bordányi csapatát 3 fő 

képviselte: Kovács László Márk (1.helyezett), Tóth Izabella 
(2. helyezett), Lehel Máté (helyezés nélkül végzett). Kovács 
László Márk súly és korcsoportjában 3 fő volt. Körmérkőzé-
seken keresztül két győztes küzdelem után állhatott fel a do-
bogó legfelső fokára. Teljesítménye végig kiegyensúlyozott 
és magas intenzitású volt, aminek az eredménye magáért be-
szél. Tóth Izabellának - élete első versenyén - szintén két küz-
delemben kellett bizonyítania. Az első mérkőzésen egy nála 
rutinosabb ellenféllel került össze, amit sajnos elveszített. A 
második megmérettetésnél már sikerült kibontakoznia, amit 
egy győzelemmel tudtak a bírók értékelni. Így 1 győzelem és 
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Szép eredményekkel zárták a versenyt a bordányi karatésok

Eladó kápia paprika palánta, május közepi 
kiültetésre, 18Ft/db-tól.
Érd.: Hegedűs Zoltán, 30/528-9143


