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A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

IV. SZENT MÁRK NAPI HATÁRMENTI BÚZASZENTELŐ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM

Útszéli kőkeresztek felújítása és megáldása
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata a Szent Istvá n Ró mai Katolikus Egyhá zkö zsé g valamint az Integrá lt
Szociá lis é s Egé szsé gü gyi Kö zpont ö sszefogá sa ré vé n kö zö s együ ttmű kö dé ssel kıv́á njá k megvaló sıt́ani a kü lté ri kő keresztek é pıt́é szeti helyrehozatalá t, a fá bó l ké szü lt keresztek ú jraá llıt́á sá t,
valamint kö zvetlen kö rnyezetü k virá gosı-́
tá sá t. A kö zelmú ltban megkezdő dö tt a telepü lé s terü leté n á lló kő keresztek é pıt́é szeti
felmé ré se é s a helyrehozatal munká latai is.
Szeretné k a telepü lé sen talá lható feszü letekkel kapcsolatos adatokat, dokumentumokat ö sszegyű jteni, hogy á tö rö kıt́hessé k
a rá juk vonatkozó ismereteket a jö vő nemzedé kek szá má ra. Ezé rt ké rik a lakossá got,
ha van a birtokukban bá rmely bordá nyi
kü lté ri keresztrő l ké szü lt á brá zolá s, rajz,
ré gi fé nyké p vagy má s dokumentum, valaKőkereszt a Hermina tanya közelében
mint ismeretü k van arró l, hogy az ú tszé li
kereszteket melyik csalá d, illetve csoport
emeltette é s milyen szá ndé kkal, annak megosztá sá val ké rik segıt́sé k a gyű jtő munká t! Fontosak azok a fé nyké pek is, melyeken a csalá dok, csoportok, esemé nyeket rö gzıt́ettek valamely feszü let kö rnyezeté ben. Segıt́ő
szá ndé kukat elő re is kö szö nik! A mű emlé kek helyrehozatalá t kö vető en a jö vő ben szeretné k a telepü lé si keresztekhez kapcsoló dó szoká s- é s hagyomá nyvilá got felé leszteni é s é letben tartani. Ennek első lé pé seké nt a
Szent Má rk napi bú zaszentelé si ü nnepsé g kereté ben a Nagy Ká lmá nné -fé le Hermina tanya (Pető fi utca vé ge) bejá ró ú tjá ná l talá lható kő kereszt ü nnepé lyes megá ldá sá ra kerü l majd sor. Vá rható an á prilis 30-á n reggel 8 ó rakor lesz gyü lekező a bordá nyi katolikus templomná l. Gyalogos há laadó kö rmenet a szentmise helyszın
́ é re 8:15-kor. Szabadté ri szentmise, bú zaveté s é s az ú tszé li kő kereszt megá ldá sa 9 ó rakor. (Eső eseté n a
szabadté ri rendezvé ny elmarad é s a szentmise a szoká sos idő ben é s helyen vasá rnap 9:30-kor kerü l bemutatá sra.) A program vé gé n szeré ny vendé glá tá ssal vá rjá k a kilá togató kat. Az idő sek ré szé re igé ny szerint
a há laadó kö rmenet ideje alatt a tanyagondnokok gé pkocsival biztosıt́já k a kiszá llıt́á st é s visszajutá st.
MÁR CSAK A HELYSZÍNEN LEHETSÉGES A NEVEZÉS

IV. Homokhát Félmaraton

A tavalyi év félmaratonjának startja

Az elő nevezé s á prilis 12-é vel lezá rult, ıǵy má r csak a
helyszın
́ en nevezhet á prilis 22-é n reggel 8:30 é s 9:30
kö zö tt. A nevezé si dıj́ tartalmaz pó ló t, rajtcsomagot
(ú tvonalté rké p, fé l liter á svá nyvı́z, mü zli szelet),

ú tvonal biztosı́tá st, verseny kö zbeni frissı́té st,
egé szsé gü gyi biztosıt́á st, idő mé rő chippel ellá tott
rajtszá mot é s befutó é rmet is. Minden kategó ria
első há rom helyezett nő i é s fé rfi induló ja serleget
é s oklevelet, tová bbá minden befutó a cé lban frissıt́ő t kap, azaz á svá nyvizet, é dessé get é s gyü mö lcsö t. Szintidő nincs, mindenkit megvá rnak a cé lba
é rkezé ssel. Ujdonsá g, hogy az idei é vben má r chipes idő mé ré s lesz a verseny folyamá n, hogy a versenyző k a komolyabb viadalokhoz hasonló an má r
aká r a cé lba é rkezé s utá n egybő l meg tudjá k tekinteni a pontos idő eredmé nyeiket. Erdekessé gké nt az, hogy ki honnan nevezett, egy té rké pen is
megtekinthető , amelynek linkje megtalá lható a
bordany.com errő l szó ló cikké ben!

ÉRDEKLŐDJÖN NŐGYÓGYÁSZATI PANASZ ESETÉN

TOMBOLA FELAJÁNLÁST ÖRÖMMEL FOGADNAK

Rákszűrés ultrahang vizsgálattal

Iskolaest-jótékonyságból udvart

Nő gyó gyá szati rá kszű ré st tartanak ultrahang vizsgá lattal az Ullé si- é s Bordá nyi Vé dő nő i Szolgá latokná l. Ullé sen á prilis 25-é n (kedden) 13 ó rá tó l, bejelentkezé s munkanapokon 8-tó l 10-ig Kiss Ilona vé dő nő né l a +36 30/506-2683-as telefonszá mon.
Bordá nyban má jus 10-é n (szerdá n) 16 é s 18 ó ra kö zö tt, bejelentkezé s munkanapokon 8-tó l 10 ó rá ig
Frank Eszter vé dő nő né l a +36 30/338-1647-es telefonszá mon. A vizsgá latot vé gzi: Dr. Kajtá r Istvá n.
Kö ltsé ge 3000 Ft. Az ultrahangos vizsgá lat mellett
cytoló giai kenet é s hurok levé telt, felhelyezé st,
gyó gyszerıŕatá st is vé gez é s bá rmilyen nő gyó gyá szati panasszal lehet fordulni a szakemberhez. Ha
mé g nem telt le az egy é v az elő ző vizsgá lattó l szá mıt́va é s panasza van, az sem akadá ly. Vá rjá k, mind a
helyi, ú gy a kö rnyező telepü lé sek lakó it is.

Tá jé koztatjuk az é rdeklő dő ket, hogy a szombati iskolaestre korlá tozott szá mban vá sá rolható k tá mogató jegyek a helyszın
́ en 1500 forintos á ron. A tá mogató jegyek vacsora né lkü li ré szvé tellel, belé pő jegyké nt haszná lható k. Ré szvé telü kkel az Adá m Jenő Altalá nos Iskola udvará nak tervezett felú jıt́á sá t
tá mogatjá k. A rendezvé ny jó té kony cé lú , amelynek
bevé tele – a Bordá ny Ifjú sá gá é rt Alapıt́vá ny kö zremű kö dé sé vel – teljes ö sszegben a meghirdetett cé lra kerü l felhaszná lá sra. A bá li bevé telt Taná cs Gá bor
polgá rmester ú r ıǵé rete szerint az Onkormá nyzat
megduplá zza. Tombolafelajá nlá st kö szö nettel fogadnak! Tö ltsenek együ tt egy tartalmas, hangulatos
esté t á prilis 22-é n a Bordá nyi Sportcsarnokban.
Helyfoglalá s 18 ó rá tó l, kezdé s 19 ó rakor. A szervező k mindenkit szeretettel vá rnak.

APRAJAFALVI CSALÁDI NAPOK ÁPRILIS 28-ÁN

Apróhirdetés: Pusztamérgesi székhelyű építőipari
vállalkozás vállalja lakó és nem lakó épületek építését
és felújítását. Érd.:06-30-981-7377

Az Apraja-falva Ovoda é s Bö lcső de hagyomá nyaihoz hıv́en az idei tané vben is lehető sé get biztosıt́ott
a szü lő knek, nagyszü lő knek, hogy betekinté st nyerhessenek az inté zmé ny é leté be. A hú své ti ü nnepek
elő tt a kisgyermeknevelő k é s az ó vó nő k kö zö s tojá sfesté ssel, ü dvö zlő lapok, dıśzes kosá rká k ké szıt́é sé vel ké szü ltek a dé lelő ttre. Né há ny verssel, dallal
kedveskedtek a gyerekek a megjelent hozzá tartozó knak. Az együ tt tö ltö tt pá r ó ra nagy é lmé nyt jelentett az é desanyá knak is, é s szá rnyaik alá vetté k
azokat a kicsiket is, akinek a csalá djá bó l senki sem
tudott eljö nni. Há rom dé lelő tt ké szü ltek a tojá sok,
kü lö nfé le techniká kkal. Az alkotá sok hazakerü ltek,
hogy dıśzıt́sé k az ó vodá sok otthoná t. Akinek nem
sikerü lt ré szt vennie a nyıĺt napokon, de szeretne
né há ny ó rá t eltö lteni gyermeké vel Aprajafalvá n,
ő ket szeretettel vá rjá k az inté zmé ny dolgozó i á prilis 28-á n, pé ntek dé lutá n 17 ó rá tó l a csalá di napra.
Ké zmű veskedé s é s sportversenyek teszik izgalmassá a dé lutá nt. Az elmaradhatatlan zsıŕos kenyé r é s
lilahagyma is megjelenik majd az é tlapon. A szervező k meglepeté sekkel is ké szü lnek.
BORDÁNY II ITTHON JÁTSZIK SZATYMAZ ELLEN

Hétvégi labdarúgó mérkőzések
Pé nteken 16 ó rá tó l U14-es focicsapata hazai pá lyá n a L-IT SZEAC együ ttesé t fogadja, mıǵ az ifistá k
szombaton 15 ó rakor Tö mö rké nyben já tszanak
bajnoki mé rkő zé st. A Megye I-ben szereplő felnő tt
együ ttes szombaton 17ó rá tó l az UTC vendé ge lesz,
a nő i focistá k vasá rnap 11 ó rakor Makó n vizitá lnak,
mıǵ a Bordá ny II vasá rnap itthon a Szatymaz ellen
lé p pá lyá ra dé lutá n 5 ó rakor.

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
04.24.
04.25. H

Szá rnyashú s-

A
1 erő leves daragaluská val

2

Zö ldbableves
tojá ssal

A

Serté spö rkö lt té sztá val, uborkasalá ta

B
C

Zö ldborsó s csirkemell rizzsel
Jó asszony szelet (gomba, szalonna)
pirıt́ott burgonyá val, csemege dinnye

A

Rá ntott borda petrezselymes
burgonyá val, tavaszi salá ta

B
C

Lecsó s csirkemell cukkın
́ ivel, kapros
tú ró s galuská val

A

Szé kelyká poszta, sü temé ny

B
C

Csirkecomb filé rá ntva petrezselymes
bulgurral

04.25. K
H

A
1

Tejfö lö s
karalá bé leves

2 Magyaros
gombaleves
04.26.
04.25. SZ
H

1

Tarhonya leves

2 Zö ldsé gleves
04.27.
04.25. CS
H

A

Joghurtos csirkecomb filé rizzsel

Csabai tö ltö tt karaj tö rtburgonyá val,
kukorica salá ta
Kapros csirkemell joghurttal,
tejszın
́ nel, petrezselymes rizzsel

1 Szemesbab leves Csirkemá jjal, tojá ssal tö ltö tt dagadó
B vegyes kö rettel
Csirkeapró lé k
2 leves
C Zú zapö rkö lt té sztá val, cé kla
04.28.
04.25. P
H

A
1 Serté s raguleves
B
2 Marhagulyá s C

IDŐJÓS

Izes derelye
Zö ldsé ggel tö ltö tt palacsinta,
tartá rmá rtá s
Csikó stoká ny penne té sztá val

Hétfő

Kedd

Szerda

15°C
3°C

19°C
5°C

21°C
6°C

Elvétve eső

Csütörtök

21°C
5°C

Ingatlana, járműve, terménye vagy bármi más eladóvá vált, esetleg
hirdetni szeretné vállalkozását? Ne feledje - apróhirdetéseit 500 Ft
ellenében megjelentetjük és 1250 háztartásba jutattjuk el
Bordány legnépszerűbb heti és havi lapjában!

Nyílt napokat tartott az óvoda

Péntek

22°C
13°C

Részben napos Részben napos

Részben napos Részben napos

Szombat

21°C
8°C
Elvétve eső

Vasárnap

22°C
10°C
Részben napos
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