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Szeptember 6-ig lehet nevezni a versenyre, nevezési díj nincs!

Helyi Ízek Fesztiválja – Barátok közt lehetünk egész nap!
A Faluház mindenkit szeretettel vár 2012. szeptember 8-án, szombaton az intézmény parkjában megrendezésre kerülő Helyi
Ízek Fesztiváljára. Várjuk a csapatok, baráti társaságok, helyi közösségek jelentkezését. Nevezési díj nincs! Sátrat, székeket,
asztalokat, a főzéshez szükséges eszközöket és alapanyagokat mindenkinek magának kell biztosítania.
A zsűrizni kívánt finomságokat két kategóriában várjuk: 1. Bográcsban készült ételek, 2. Grillen és tárcsán sültek. Díjazás: két
kategóriában az első három helyezettet jutalmazzuk. Különdíjat kap a legszebben öltözött, a legjobb íz-illat-szín harmóniával
rendelkező vagy a legkülönlegesebb ételt elkészítő, valamint a legtöbb helyi ízt bemutató csapat. A zsűri elnöke Kollár János a
mórahalmi Colosseum Hotel mesterszakácsa lesz. A zsűri tagjai: Borsos Kálmán, a csókai Gasztro Egyesület elnöke, R. Kárpáti
Péter színész, valamint a Rádió 88 és a Délmagyarország egy-egy munkatársa. A zsűri egyrészt értékeli az étel elkészítési folyamatát, másrészt a készétel színét, állagát, ízét, valamint a tálalás módját. A nap folyamán zenéről, valamint zenei kívánságok teljesítéséről Dj Larsen gondoskodik. A fesztivál vendégei lesznek a népszerű magyar tévésorozat szereplői, R.
Kárpáti Péter, Barna Zsombor és Szabó Kitti. Jelentkezési határidő szeptember 6.,
csütörtök. Jelentkezni és érdeklődni személyesen a Faluházban lehet, e-mailen
pedig: faluhaz@bordany.hu
címen, vagy az 0662/588516-os telefonszámon. Várják az érdeklődőket!
SZEPTEMBER 3-ÁN CSÖNGETNEK BE ELŐSZÖR

RENDKÍVÜLI ÜLÉST TARTOTTAK CSÜTÖRTÖKÖN

Iskolai és óvodai tanévkezdés

A tanyán élőket segítené a testület

Bordányban az Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola 2012/2013-as tanév tanévnyitó ünnepségére 2012.
szeptember 3-án, 8.00 órakor kerül sor tornateremben. A tanévnyitót követően az első tanítási napon az órák megtartása
után foglalkozások is lesznek. Szeretettel várják a leendő első osztályosokat és szülőket. Az Aprajafalva Óvoda és Bölcsődében szintén szeptember 3-án indul a nevelési év. Az első osztályosokat itt, az óvodában várják hétfőn 7 órától, innen indulnak az óvonénikkel együtt az iskolai tanévnyitóra.

Bordány Község Önkormányzatának képviselő-testülete augusztus 30-án, csütörtökön 17 órától rendkívüli ülést tartott a
Polgármesteri Hivatalban. Az ülés összehívását azért kezdeményezte Tanács Gábor polgármester, mert több pályázat beadásával kapcsolatosan döntést kellett hoznia a testületnek. A
TP-1-2012 azonosítószámú, az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt „Tanyai termékek
piacra jutásának elősegítése”, és „A tanyagondnoki szolgá-

LESZ LOVASNAP, CSAK A PERTU PARTY MARAD EL

II. Bordányi Lovasnap
A Bordányi Lóbarátok Köre második alkalommal rendezi
meg a Bordányi Lovasnapot 2012. szeptermber 1-jén (szombaton). A rendezvény programja: 7.30 Fogatosok és hátaslovasok gyülekezője; 8.00 Zenés, fogatos és hátaslovas felvonulás Bordány utcáin; 9.00 A fogatok és hátaslovasok felsorakozása, köszöntése; 9.30 A fogatosok akadályhajtása;
12.30 A hátaslovasok játékos vetélkedője; 14.45 Íjász bemutató; 15.00 A fogatosok vadászhajtása; 17.00 Eredményhirdetés, utána tombolahúzás. A rendezvényen a vendéglátást a
Vadgesztenye Étterem biztosítja. A programok ideje alatt a
lovas pálya helyszínén kiállítások tekinthetők meg. A gyerekeket ugrálóvár, a lelkes felnőtteket pedig bálagurítás várja.
A helyszínen tombola is vásárolható lesz 200 Ft/db áron. A
nyeremények a helyszínen megtekinthetőek lesznek.
A fődíj egy csikó! Szeretettel várnak mindenkit a szervezők!

latok fejlesztésére” célterületre nyújt be pályázatot a település. Sikeres pályázatok esetén megújulna a Kistemplomtanya
tér és környéke (itt egy nagyobb piactér, csomagoló, hűtő- és
tárolóépület, felújított mázsaház, zöldterület rendezés valósulna meg). Emellett az Integrált Szociális és Egészségügyi
Központ gépparkja is megújulna, melynek segítségével biztosított lenne a könnyebb, költséghatékonyabb kijutás a tanyákra. Döntés október végén, november elején várható a
fent felsorolt pályázatok esetében.

TÁBLÁKAT HAJLÍTOTTAK ÖSSZE A FORRÁSKÚTI BEKÖTŐIG

Vadveszély: Diszkópatkányok!
Diszkópatkányok - Ez a régi filmcím annyira jó sztorikat takarhatna a jelenben is, hiszen van diszkó, sokan vannak, akik
ma is szívesen odajárnak, és ma is számos vicces sztori történhet meg egy közkedvelt, menő szórakozóhelyen. A filmben Steve és Doug, Kamehl Butabi virágboltos két gazdag, elkényeztetett fia. Csak a bulizáson, klubokon jár az eszük. Életük célja, hogy bejussanak a város legelegánsabb klubjába, a
Roxburybe. Egyik éjszaka Richard Grieco beléjük rohan a
sportkocsijával. Hogy a büntetést megússza, vállalja, hogy
bejuttatja őket abba a csillogó világba, melyről eddig csak álmodtak. A két idétlen Butabi átléphet a gagyi helyek világából a menő klubokéba, talán.
A valós jelenben sokan rákerülhetnek a bordányi Club1001
vendéglistájára. Rákerülnek olyanok is sajnos, akik sosem
lesznek elég menők ahhoz, hogy kisebbségi érzésüket le tudják küzdeni anélkül, hogy rendszeresen kárt ne okoznának.
Minden hétvégén üvegeket törnek szét a kerékpárúton, és
persze, hogy még menőbbnek látszanak, alkalmanként táblákat hajlítgatnak. A kár most hétvégén is több, mint 50 ezer forint. Kérdezik a normális emberek: Mi ezzel a cél? Talán erőfitoktatás, szimpla csótánykodás, gagyi menőzés, vagy
egyszerűen azt szeretnék,
hogy megunva a folyamatos
károkozásokat és a rendszeres lakossági bejelentéseket
bezárják a helyet. Ki tudja?
A helyszín a diszkótól Üllés
irányában. A patkány összebarmolta, a másik mindezt
mellette bandukolva hagyta, vagy ráadásul még emezt buzdította. Ismeretlen tettes ellen a feljelentés megtörtént.
Aki tudja, hogy kik voltak a károkozók, szóljon, ha úgy gondolja. További képek a település facebook oldalán tekinthetők meg. Lehet vele büszkélkedni, lájkolni ízlés szerint. Ez
Bordány 2012. (pfff)
BÉRES LEVENTE TOVÁBB REPESZT

Első hely az apátfalvi futamon
Az országos gyorsasági roncsderbibajnokság idei ötödik versenyét Apátfalván rendezték meg. Az idő kiváló volt, a pálya
nyomvonala minden versenyzőnek tetszett, és a nézők számára is izgalmas futamok alakultak ki.
Széria géposztályban ismét nem lehetett bírni a makói versenyzővel, Molnár Tiborral, aki megnyerte a versenyt. Remek teljesítménnyel másodikként a szegedi Molnár G. Krisztián végzett, a harmadik úgyszintén egy szegedi versenyző,
Horváth Bence lett.
A II. géposztályban két Csongrád megyei autóversenyző is
dobogóra állhatott: a bordányi Béres Levente első helyen
végzett, míg az ásotthalmi Kószó Rolf harmadik lett. Második helyen a kecskeméti id. Gombai Zoltán végzett. Az I. géposztályban két makói is szép eredményt ért el, Dömösi Róbert
első helyen végzett, Gabnai Gábor a harmadik lett, a második
helyet az apátfalvi Tisza Péter szerezte meg. A női futamban
sem volt hiány izgalomból, a makói Molnárné Galgóczi Zsuzsanna nyerte meg a futamot. Másodikként a szegedi Lőrincz
Andrea ért célba, a harmadik a makói Kissné Erzsébet lett.

A KERÉKPÁRÚTON VÁRJÁK A BORDÁNYIAKAT

ÖB fogadóóra szeptember 5-én
Az Összefogás Bordányért (ÖB) önkormányzati képviselők
Fodor Csaba, Dr. Juhász Anikó, Kiss-Patik Péter, Szilágyiné
Tari Gyöngyi és Tanács Gábor legközelebb 2012. szeptember
5-én, szerdán 18 órától várják a bordányiakat a kerékpárúton,
a Derby Üzletház előtt. A képviselők azért választották ezt a
helyszínt, hogy a bordányiak a település kiemelt beruházása
kapcsán észrevételeiket, ötleteiket közvetlenül a helyszínen,
az esetleges problémákat megtekintve tehessék meg. Észrevételeiket, javaslataikat interneten is elküldhetik üzenetben a
képviselők facebook közösségi oldalára.
KERÉKPÁR REGISZTRÁCIÓS PROGRAM

Regisztráld te is a kerékpárodat!
Ha félsz attól, hogy ellopják a biciklidet és soha senki nem
fogja megtalálni, most egy nagyon egyszerűen használható
védelmi rendszert ajánlunk neked. Önkormányzatunk az
Egérház Alapítvánnyal és a Bordányi Ifjúsági Információs
Pont közreműködésével egy kerékpár regisztrációs rendszert
hozott létre. Elektronikusan a www.bordany.hu oldalon,
vagy személyesen a biip-ben pár perc alatt
ingyenesen bekerülhetsz egy rendszerbe,
IDŐJÓS
amit a kerékpárlopások visszaszorításának
érdekében hoztunk létre. A kerékpár legfonHétfő
tosabb adatai mellett készítünk néhány
30°C
fényképet is a járműről. A regisztrációt kö18°C
vetően kerékpárodat matricával - egyedi Zivatar, záporesővel
rendszámmal - látjuk el, amely alapján
könnyen beazonosíthatóvá válik.
Kedd
Ha szeretnéd gépjárműved regisztrációját
28°C
elvégeztetni, kérjük jelentkezz a Bordányi
18°C
Ifjúsági Információs Pontban, vagy regisztrálj www.bordany.hu oldalon található lin- Gyengén felhős
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04.25. H

Tejfölös
burgonyaleves
Paradicsomleves
09.04.
04.25. K
H

Csontleves
cérnácskával
Karalábleves

09.05.
04.25. SZ
H

Sertés
húsleves
Sárgaborsó
leves
09.06.
04.25. CS
H

Zeller krémleves
vajas gluskával

Zöldséges
rizsleves
09.07.
04.25. P
H

Nyírségi
gombócleves
Gulyásleves

Szerda

Sertéspörkölt tarhonyával, vegyes
vágott

28°C
17°C

Zöldséges csirkemell besamel mártással, párolt rizs, kompót
Töltött padlizsán burgonyapürével,
káposzta saláta
Rántott borda hagymás törtburgonyával, uborka saláta

Derült

Csütörtök
29°C
17°C

Mustáros tejfölös karaj, petrezselymes
burgonyával
Spenótos lasagne

Derült

Péntek

Almamártás főtt hússal, pirított dara

28°C
16°C

Rántott göngyölt tarja főtt hússal,
hagymás törtburgonya, hordós káposzta
Tejszínes pulykacomb-filé tésztával

Bakonyi csirkecomb-filé tésztával

Zivatar záporesővel

Szombat

Mozzarellás grillezett afrikai harcsafilé
salátaágyon
Sertés borda Orly módra petrezselymes
rizzsel, kovászos uborka
Tejberizs
Velővel töltött palacsinta rántva, tartár
mártás
Frankfurti tokány tésztával, csemege
uborka

27°C
15°C
Derült

Vasárnap
27°C
15°C
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