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VÁRJÁK AZ ÖN JAVASLATÁT IS ARRA, HOGY MILYEN PROGRAMOKKAL SZÍNESÍTSÉK A RENDEZVÉNYT

Immár 25-dik éve kerül megrendezésre a falunap
A falunap a rendszerváltás kezdeti éveiben jött létre új keletű hagyományként. Elsősorban a helyi képviselő-testületek
illetve a polgármesterek kezdeményeztek egy olyan össznépi találkozást, ahol minden a településen élő lakos családjával együtt tartalmas szórakoztató ünnepségen vehet részt. Idén immár 25. alkalommal teheti ezt meg településünk
pünkösd vasárnapján és hétfőjén, amely
minden évben községünk egyik legnagyobb, leglátogatottabb eseménye. Reményeink szerint kedvezőbb időjárás
elé tekinthetünk, köszönhetően annak,
hogy idén júniusban kerül megrendezésre. Ezen a hosszú hétvégén mindenhonnan érkezhetnek vendégek és akadnak olyan bordányi születésűek is, akik
az év ezen egyetlen napján látogatnak
vissza településünkre. Az asszonyok körében is igen kedvelt esemény, hisz a búcsúval ellentétben az egész napos programoknak köszönhetően nem kell otthon főzniük. Vendégeikkel kiülhetnek a
Faluház parkjába egy asztal köré. TalálTavalyi év sztárvendége a Sugarloaf
kozhatnak régen látott ismerőseikkel,
rokonaikkal, barátaikkal, kötetlenül elbeszélgethetnek, ehetnek és ihatnak két kedvenc előadó műsora között. Ezért még inkább szeretnék, ha csupa olyan
programmal tudnának kedveskedni az itt élőknek, amely valami miatt a szívükhöz nőtt, vagy a kedvencük. Arra kérnek
mindenkit, hogy javasoljon programokat, fellépőket a szervezőknek legkésőbb március 14-ig. Ha konkrét előadó nem
is jut eszébe, nyugodtan ossza meg a szervezőkkel, hogy milyen műfaj az amit Ön, családja, illetve baráti társasága szívesen látna vagy akár részt is venne benne. Ennek céljából írhat a Bordány – A Homokhátság szíve Facebook oldalára, a
faluhaz@bordany.hu e-mail címre, illetve személyesen is elmondhatja a Faluházban vagy hívhat minket a +36 62/588516-os telefonszámon. Tegyünk együtt azért, hogy a saját tetszésünknek megfelelően minél hangulatosabban teljen el
ez a hétvége.

MÁRCIUS 31-IG KEDVEZMÉNYESEN NEVEZHET mokhát Félmaraton nevezői létszáma, hiszen eddig kere-

IV. Homokhát Félmaraton

Minden korosztály képviselteti magát
Örömteli hírről számolt be a Bordány Sportkör a napokban hivatalos honlapján. Mérföldkőhöz érkezett a IV. Ho-

ken százan teljesítették hiánytalanul a regisztrációt, így ők
már biztosan rajthoz állnak az áprilisi bordányi versenyen.
Fontos információ, hogy március 31-ig a 10,5 km-es távra
3500 Ft-ért, míg a 21-km-es távra 5000 Ft-ért lehet még
kedvezményesen nevezni. Újdonság, hogy az idei évben
már chipes időmérés lesz a verseny folyamán, hogy a versenyzők a komolyabb viadalokhoz hasonlóan már akár a
célba érkezés után egyből meg tudják tekinteni a pontos
időeredményeiket. A verseny szervezői heti rendszerességgel frissítik a rajtlistát, illetve e-mailen is ilyen rendszerességgel küldenek visszaigazolást a nevezésekkel kapcsolatban. A rajtlistán azok a nevek szerepelnek csak az idei
évtől, akik az online regisztráció mellett a nevezési díjat is
átutalták a megadott számlaszámra. Érdekességként azt,
hogy ki honnan nevezett, egy térképen is megtekinthetjük,
amelynek linkje megtalálható a bordany.com erről szóló
cikkében! A szervezők szeretettel várnak minden kihívást
kedvelő futót a verseny rajtjánál!

PÉNTEKENKÉNT KERESZTÚT A TEMPLOMNÁL

KÖZÖS TÉRSÉGI MÁRKA ALATTI ÉRTÉKESÍTÉS

Nagyböjti lelkigyakorlat a misén

Tájékoztató a gazdálkodóknak

A húsvétot megelőző negyvennapos böjt hamvazószerdán veszi kezdetét, ami múlt hét szerdára esett. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek
a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével. Ennek szellemében nagyböjti lelkigyakorlat március 11-én, szombaton este 17 órakor, valamint március 12-én, vasárnap 9:30-kor a szentmise keretében lesz. E napokban most már mindenki végezze el
a húsvéti szentgyónását is, ne hagyják az utolsó percekre! Erre lehetőség nyílik a szentmisék kezdete előtt és
alatt. Illetve a keresztút végzésre a nagyböjt minden péntekjén délután 16:15-kor, ahol a hívők a templom körül
egyik állomástól a következőig haladva, lélekben elkísérhetik Jézust Poncius Pilátus palotájától a Golgota hegyére vezető útján, sőt egészen a sírjáig. Hiszen mindenki
életében adódhatnak állomások, amikor megtorpan,
amikor szenvedés, gyász vagy betegség akasztja meg,
amikor úgy érzi, hogy nem megy tovább. A Jézus szenvedéséről való elmélkedés megerősít saját keresztjeink
hordozásában, és ha életutunkon irányt tévesztettünk,
vagy ha megtántorodtunk, tovább lendít. Mert Jézus keresztútja – és a mi keresztútjaink is – mindig az üres sír
reményéhez vezetnek.

A gazdálkodóknak, őstermelőknek, kistermelőknek, hamarosan lehetősége nyílik arra, hogy a helyben megtermelt, előállított termékeiket egy közös, térségi márka
alatt értékesítsék. A Ruzsa Község Önkormányzatának
vezetésével megvalósuló fejlesztés célja, hogy a helyi
termelőket helyzetbe hozza, piacra jutásukat támogassa, értékesítésüket segítse. Amennyiben az Ön érdeklődését is felkeltette ez a lehetőség, várják szeretettel a
gazdafórumra, ahol minden felmerülő kérdését megválaszolják. A fórum helyszíne a Faluház, időpontja március 10. 17 óra. A csatlakozás ingyenes. A program a Földművelésügyi Minisztérium jóvoltából valósul meg a TP1-9141/2016 azonosítószámú pályázat keretében.

Tisztelt Mozgáskorlátozottak!
Március 16-án, szerdán 15:00-tól nőnapi csoportgyűlést
tartanak a Faluházban. Mindenkit szeretettel várnak!

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
03.13.
04.25. H

ARCFESTÉSSEL KÉSZÜLNEK A GYEREKEKNEK

Vasárnap Makó csapata érkezik
Vereséggel és
döntetlennel indult a tavasz felnőtt labdarúgóink számára, hiszen Megye IIIas gárdánk Röszkén kapott ki 30-ra, míg az első
osztályban szereplő csapatunk
1-1-et játszott
Kisteleken. Hétvégén folytatódCsatában a labdáért
nak a bajnoki
küzdelmek, ifi
gárdánk szombaton 11 órától a Nagymágocs együttesét
fogadja, a Bordány II ezúttal az Üllés II visszalépése miatt
szabadnapos lesz. Vasárnap 14:30-tól Hódi Mihály
együttese a második helyezett, roppant erős és a feljutásra pályázó Makó csapatát fogadja a Bordányi Focipályán. Érdemes kilátogatni a mérkőzésre a családoknak,
hiszen a szurkolás mellett a gyerekeknek például arcfestéssel készülnek a szervezők, de a belépőt vásárlók között újra nyereményeket is kisorsolnak. A nőnapi hétvége keretében a nők ingyen tekinthetik meg a találkozót,
illetve egy-egy szál virággal is kedveskednek a kilátogató
hölgy szurkolóknak. Igazi családi programnak ígérkezik
tehát ez a vasárnapi nap, aki csak teheti, jöjjön és szurkoljon a helyszínen a fiúknak! Hajrá Bordány!
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A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat
szeretettel meghívja Önt a Petőfi szobor
ünnepélyes megkoszorúzására
március 15-én délután 3 órai kezdettel.

Drága szeretett Feleség, Édesanya, mindenki kedveltje,
Tóth Irma Gyöngyike március 5-én eltávozott az
élők sorából. Temetése március 17-én 11 órakor lesz
a bordányi temetőben. Tisztelettel: a Család
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