
Bordányi Hírek    
Szeptember 10-én, szombaton igazi családi nap várta településünk lakóit, hiszen ezen a napon rendezték meg a Helyi Ízek Fesz-
tiválját és a Kecskeversenyt. Délelőtt 10 órakor vette kezdetét a Helyi Ízek Fesztiválja. Jó időben és jó hangulatban összesen hu-
szonegy csapat sütött és főzött, köztük az iskolai osztályközösségek szorosan együttműködve a pedagógusokkal és szülőkkel, 
helyi egyesületek és közösségek, valamint az önkormányzat intézményei is. A programon három kategóriában mérkőzhettek 
meg a gasztronómia szerelmesei. Bográcsos, grillen és tárcsán sültek valamint kecskehúsból készült étel kategóriában is ered-
ményt hirdetett a zsűri, amelyben Nagy Péter súlyemelő olimpikon, a Vadgesztenye Étterem vezetője Nagyapáti Károlyné és az 
iskola újonnan kinevezett igazgatója, dr. Kádár Péter kaptak helyet.
A kecskehúsból készült étel kategóriában az 5. b osztály jeleskedett, az ő ételük ízlett leginkább a zsűri tagjainak. A második 
helyre a 6. osztály állhatott. A grillen és tárcsán sültek kategóriában a Köjál csapata tört élre. A zsűrinek nagyon ízlett még a bor-

dányi iskola 8.b osztálya által elkészített étel, ezzel ők a 
második helyet szerezték meg, míg a harmadik a Csóka 
csapata lett. A bográcsos kategóriában a dobogó legfel-
sőbb fokára az 5. a osztály állhatott fel. A második he-
lyet a Köjál csapata érdemelte ki, míg harmadikként 
Detta város Reviczky Gyula Egyesület csapata végzett. 
Különdíjban részesült Hódegyháza, valamint Detta vá-
rosának több csapata is.
A délután megtartott negyedik Kecskeversenyre sokan 
saját kecskéjükkel neveztek, mások “kölcsönkecskék“ 
szolgálatait vették igénybe. A nagydöntőt a 4.a tanuló-
ja, a tízéves Béres Dorina nyerte meg Paszkál nevű 
kecskéjével. A rendezvény nem titkolt célja a szóra-
koztatás mellett a kecsketenyésztés népszerűsítése, ki-
emelten a kecskesajt, a kecsketej megszerettetése.

Erre a napra Osztályharcot is hirdettek a szervezők. A különböző, szinte az egész napot átfogó versenyszámokban hol a diákok, 
hol a szülők mérhették össze erejüket. Volt, aki a kecskefejésben, káposztadobásban, káposztacipelésben vagy éppen kecskeszi-
mulátorban volt a legjobb. Beszámított a végeredménybe az ezen a napon megrendezett a főzőverseny eredménye is. Javíthattak 
még az osztályok kreatív tagjai, akik az aszfaltrajzversenyen szereztek extra pontokat, de a kecsketejivó verseny eredménye is 
szorosabbá tette a küzdelmet: a diákok tejivásban, a szülők sörivásban mérkőztek egymással. 
A kecskehajtásban szerzett pontok aztán mindent eldöntöttek. Az általános iskola 8. b 
osztálya szinte minden versenyszámban jól teljesített, így szerezhették meg az első helyet. 
Nyereményük egy győri osztálykirándulás lett. A 7. osztály állhatott a dobogó második foká-
ra, míg harmadik helyen az 5. b osztály végzett. Nyereményük 20 ezer, illetve 15 ezer forint 
lett, mely majd az osztálypénzbe kerül. Gratulálunk minden résztvevőnek!

A program a Bethlen Gábor Alap Testvér-települési programok és együttműködések című 
pályázati kiírás Együttműködés értékek mentén - Bordány és a határon túli testvértelepülések 
kapcsolatainak fejlesztése című pályázat keretében valósult meg!

A KECSKEHAJTÁSBAN SZERZETT PONTOK IS BELESZÁMÍTOTTAK AZ „OSZTÁLYHARC“ EREDMÉNYÉBE

Huszonegy csapat mérte össze tudását a Helyi Ízek Fesztiválján

BORDÁNY ÉS ZÁKÁNYSZÉK KÖZÖSEN PÁLYÁZHAT

Elkészült a megújított kerékpárút terve
Elkészültek az engedélyek megújításához szükséges, a Bor-
dányt Zákányszékkel összekötő kerékpárút Bordányt érintő 
szakaszának megújított tervei. Sajnos a korábbi tervek lejár-
tak, és a hatóságok előírásai miatt szükségessé vált a régi ter-
vek felülvizsgálata, kisebb átdolgozása. A 12 új tervdoku-
mentáció már megérkezett a Polgármesteri Hivatalba, ahon-
nét a szükséges hatóságok felé postázza majd az építésügyi 
előadó a dokumentumokat. Az engedélyes terv birtokában az 
önkormányzat bármikor azonnal pályázni tud, ha akár hazai, 
akár Európai Uniós forrás elnyerésére nyílik lehetőség. A na-
pokban Zákányszék tervei is megújultak, így továbbra sincs 
akadálya annak, hogy a két település akár közösen pályázzon.

A Bordányi Napló heti hírmelléklete 2016. 21. szám

A BORDÁNYI LÓBARÁTOK KÖRE MINDENKIT VÁR

V. Lóbarátok Vándorkupa szombaton
Szeretettel várunk minden érdeklődő és lószerető felnőttet és 
gyermeket a Bordányi Önkormányzat segítségével, és a Bor-
dányi Lóbarátok Köre szervezésében megrendezésre kerülő 
V. Vándorkupára. Időpontja: 2016. szeptember 17., szom-
bat, helyszíne: bordányi focipálya.
Programok: 9:00 Gyülekező, 9:30 Pályabejárás, 10:00 Aka-
dályhajtás I., 12:00 Ebéd, 13:00 Akadályhajtás II., 16:00 
Eredményhirdetés
A gyermekeket a rendezvény alatt ugrálóvár várja. A helyszí-
nen a vendéglátásról az üllési Bali23 étterem gondoskodik. A 
programmal kapcsolatban érdeklődni lehet Tari Barbaránál a 
70/778-0775 telefonszámon
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Különféle ügyességi feladatok vártak a bordányi általános iskola tanulóira



AJÁNDÉK FRÖCCS ÉS SZÖRP A SZURKOLÓKNAK

Szombaton Csongrád ellen játszunk
Hétvégén ismét több hazai mérkőzésre is sor kerül Bordány-
ban. A sort pénteken 16 órától egy U14-es mérkőzés nyitja, fi-
ataljaink Üllés együttesével mérkőznek az Arany János utcai 
sportpályán. Szombaton 14:00-tól ifi csapatunk Zsombón 
játszik, míg 16:00-tól Megyei I. osztályú együttesünk hazai 
pályán meccsel, az ellenfél ezúttal az eddig száz százalékos 
és dobogóra pályázó Csongrád lesz. Szükség lesz a szurko-
lásra a helyszínen, hiszen az eddigi legnehezebb mérkőzés 
vár focistáinkra.
A kilátogató szurkolóknak egyébként ismét meglepetéssel 
készülnek a sportkör vezetői, hiszen az újságban található 
kupon felhasználásával a felnőtteket egy fröccsre, míg a gye-
rekeket egy szörpre látják vendégül.
A mérkőzések vasárnap tovább folytatódnak, Megyei III-as 
gárdánk 16:00 órától az USC Tanárképző ellen meccsel. 
Szurkoljon Ön is a helyszínen!
Hajrá Bordány!
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PANCZA ISTVÁN MUTATJA BE HÁROM KÖNYVÉT

Író-olvasó találkozó lesz a Faluházban
A Nefelejcs Nyugdíjas Klub a Faluházzal közösen író-olvasó 
találkozót szervez 2016. szeptember 20-án, kedden 15:00 
órakor a Faluházban. Vendégünk Pancza István irodalommal 
és képzőművészettel foglalkozó zsombói nyugdíjas lesz, aki 
eddig megjelent három kötetét mutatja be. Első két kötete 
(Különleges történetek - csodák és borzalmak; Betelt a föld 
hamissággal - élettörténetek és esti töprengések) életrajzi ih-
letésű novellák gyűjteménye, míg a legutóbb megjelent 
Üvegcserepek című könyvében aktuális társadalmi, közéleti 
és politikai jelenségekre adott személyes reflexióit írja le. A 
szerző beszélgetőtársa, a könyveit gondozó, zsombói székhe-
lyű Mihazánk Kiadó tulajdonosa és ügyvezetője, Dobrotka 
Pál lesz. Felolvasóként közreműködik Szalmáné Valika. 
Mindenkit szeretettel várunk a találkozóra!

MEGTEKINTHETŐ LESZ EGY RENDŐRAUTÓ IS

Autómentes nap szeptember 22-én
2016. szeptember 22-én, csütörtökön délután 15:00 és 18:00 
óra között kerül megrendezésre a Faluház parkjában ill. a Fa-
luház előtt a Benke Gedeon utcán az Európai Mobilitási Hét 
keretén belül az autómentes nap, melyre nagyon sok szeretet-
tel várjuk az óvodás és iskoláskorú gyerekeket és a szülőket. 
Akinek lehetősége van, mindenképp kerékpárral érkezzen, 
mert különböző kerékpáros ügyességi vetélkedők, szlalom, 
akadályverseny is várja az érdeklődőket. Sőt, a kisebb kor-
osztály számára (2-3 évesek) műanyag kismotoros versenyt 
hirdetünk, ahol a résztvevők apróbb ajándékokkal gazdagod-
nak. A Faluháztól indulva elbiciklizünk a Bordány helység-
jelző táblától a másik helységjelző tábláig.
A parkban található kézilabdapályán aszfaltrajzversenyre je-
lentkezhetnek a gyerekek, illetve a már előzőleg meghirdetett 
rajzverseny díjazottjait is itt szeretnénk kihirdetni. A gyere-
kek által elkészített rajzokból kiállítást szervezünk, melyet a 
Faluházban lehet majd megtekinteni. Minden idelátogatónak 
lehetősége lesz kitölteni egy KRESZ totót. Aki hibátlanul töl-
ti ki, ajándékban részesül.
A nap folyamán lehetőségük lesz a gyerekeknek egy rendőr-
autóval is ismerkedni, mivel Dr. Pőcze Tünde rendőrt látjuk 
vendégül az autómentes nap kapcsán. Ő fogja a gyerekek fi-
gyelmét felhívni a biztonságos kerékpáros közlekedés szabá-
lyaira, illetve arra, hogy milyen veszélyek is leselkedhetnek 
rájuk a közlekedési utakon. Megtekinthetik, kipróbálhatják a 
rendőrautót, így a gyerekek akár már kiskoruktól kezdve nem 
félelemmel, hanem inkább bizalommal fordulhatnak a rendő-
rök felé.

SZEPTEMBER 30-IG VÁRJÁK AZ ÉSZREVÉTELEKET

Hibalista készül a csatornázás kapcsán
Bordány Nagyközség Önkormányzata kéri a lakosságot, 
hogy 2016. szeptember 30-ig minden olyan hibát jelentsenek 
be a Polgármesteri Hivatalban, amely a csatornázási munká-
latokból adódhat. A bejelentéseket megtehetik a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélpultjánál személyesen, telefonon az 588-
510-es számon, illetve e-mailen a bordany@bordany.hu cím-
re eljuttatott elektronikus levél formájában.
Kérjük, hogy bármilyen apró hibát is tapasztalnak, jelentsék 
be, hogy az október elején várható garanciális bejárás során 
ezeket jelezni tudjuk a kivitelezőnek.
Együttműködésüket, segítségüket előre is köszönjük!  
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