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Bordány	Nagyközség	O� nkormányzata	a	Szent	István	Római	Katolikus	Egyházközség	valamint	az	Integrált	
Szociális	és	Egészségügyi	Központ	összefogása	révén	közös	együttműködéssel	kıv́ánják	megvalósıt́ani	a	kül-
téri	 kőkeresztek	 épıt́észeti	 helyrehozata-
lát,	a	 fából	készült	keresztek	 újraállıt́ ását,	
valamint	 közvetlen	 környezetük	 virágosı-́
tását.	A	közelmúltban	megkezdődött	a	tele-
pülés	területén	álló	kőkeresztek	épıt́észeti	
felmérése	és	a	helyrehozatal	munkálatai	is.	
Szeretnék	a	 településen	 található	 feszüle-
tekkel	 kapcsolatos	 adatokat,	 dokumentu-
mokat	összegyűjteni,	hogy	átörökıt́hessék	
a	rájuk	vonatkozó	ismereteket	a	jövő	nem-
zedékek	számára.	Ezért	kérik	a	lakosságot,	
ha	 van	 a	 birtokukban	 bármely	 bordányi	
kültéri	 keresztről	 készült	 ábrázolás,	 rajz,	
régi	fénykép	vagy	más	dokumentum,	vala-
mint	 ismeretük	van	arról,	hogy	az	 útszéli	
kereszteket	melyik	 család,	 illetve	 csoport	
emeltette	és	milyen	szándékkal,	annak	megosztásával	kérik	segıt́sék	a	gyűjtőmunkát!	Fontosak	azok	a	fény-
képek	is,	melyeken	a	családok,	csoportok,	eseményeket	rögzıt́ettek	valamely	feszület	környezetében.	Segıt́ő	
szándékukat	előre	is	köszönik!	A	műemlékek	helyrehozatalát	követően	a	jövőben	szeretnék	a	települési	ke-
resztekhez	kapcsolódó	szokás-	és	hagyományvilágot	feléleszteni	és	életben	tartani.	Ennek	első	lépéseként	a	
Szent	Márk	napi	búzaszentelési	ünnepség	keretében	a	Nagy	Kálmánné-féle	Hermina	tanya	(Petőfi	utca	vé-
ge)	bejáró	útjánál	található	kőkereszt	ünnepélyes		megáldására	kerül	majd	sor.	Várhatóan	április	30-án	reg-
gel	8	órakor	lesz	gyülekező	a	bordányi	katolikus	templomnál.	Gyalogos	hálaadó	körmenet	a	szentmise	hely-
szıńére	8:15-kor.	Szabadtéri	szentmise,	búzavetés	és	az	útszéli	kőkereszt	megáldása	9	órakor.	(Eső	esetén	a	
szabadtéri	rendezvény	elmarad	és	a	szentmise	a	szokásos	időben	és	helyen	vasárnap	9:30-kor	kerül	be-
mutatásra.)	A	program	végén	szerény	vendéglátással	várják	a	kilátogatókat.	Az	idősek	részére	igény	szerint	
a	hálaadó	körmenet	ideje	alatt	a	tanyagondnokok	gépkocsival	biztosıt́ják	a	kiszállıt́ ást	és	visszajutást.	

IV.	SZENT	MÁRK	NAPI	HATÁRMENTI	BÚZASZENTELŐ	ÉS	HAGYOMÁNYŐRZŐ	PROGRAM		

Útszéli	kőkeresztek	felújítása	és	megáldása

Az	előnevezés	április	12-ével	lezárult,	ıǵy	már	csak	a	
helyszıńen	nevezhet	április	22-én	reggel	8:30	és	9:30	
között.	 A	 nevezési	 dıj́	 tartalmaz	 pólót,	 rajtcsomagot	
(útvonaltérkép,	 fél	 liter	 ásványvı́z,	 müzli	 szelet),	

útvonal	 biztosı́tást,	 verseny	 közbeni	 frissı́tést,	
egészségügyi	biztosıt́ást,	időmérő	chippel	ellátott	
rajtszámot	és	befutó	érmet	is.	Minden	kategória	
első	három	helyezett	női	és	férfi	indulója	serleget	
és	oklevelet,	továbbá	minden	befutó	a	célban	fris-
sıt́őt	kap,	azaz	ásványvizet,	édességet	és	gyümöl-
csöt.	Szintidő	nincs,	mindenkit	megvárnak	a	célba	
érkezéssel.	U� jdonság,	hogy	az	idei	évben	már	chi-
pes	időmérés	lesz	a	verseny	folyamán,	hogy	a	ver-
senyzők	a	komolyabb	viadalokhoz	hasonlóan	már	
akár	a	célba	érkezés	után	egyből	meg	tudják	te-
kinteni	a	pontos	időeredményeiket.	E� rdekesség-
ként	az,	hogy	ki	honnan	nevezett,	egy	térképen	is	
megtekinthető,	 amelynek	 linkje	 megtalálható	 a	
bordany.com	erről	szóló	cikkében!

MÁR	CSAK	A	HELYSZÍNEN	LEHETSÉGES	A	NEVEZÉS		

IV.	Homokhát	Félmaraton
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Szociális	és	Egészségügyi	Központ	összefogása	révén	közös	együttműködéssel	kıv́ánják	megvalósıt́ani	a	kül-
téri	 kőkeresztek	 épıt́észeti	 helyrehozata-
lát,	a	 fából	készült	keresztek	 újraállıt́ ását,	
valamint	 közvetlen	 környezetük	 virágosı-́
tását.	A	közelmúltban	megkezdődött	a	tele-
pülés	területén	álló	kőkeresztek	épıt́észeti	
felmérése	és	a	helyrehozatal	munkálatai	is.	
Szeretnék	a	 településen	 található	 feszüle-
tekkel	 kapcsolatos	 adatokat,	 dokumentu-
mokat	összegyűjteni,	hogy	átörökıt́hessék	
a	rájuk	vonatkozó	ismereteket	a	jövő	nem-
zedékek	számára.	Ezért	kérik	a	lakosságot,	
ha	 van	 a	 birtokukban	 bármely	 bordányi	
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resztekhez	kapcsolódó	szokás-	és	hagyományvilágot	feléleszteni	és	életben	tartani.	Ennek	első	lépéseként	a	
Szent	Márk	napi	búzaszentelési	ünnepség	keretében	a	Nagy	Kálmánné-féle	Hermina	tanya	(Petőfi	utca	vé-
ge)	bejáró	útjánál	található	kőkereszt	ünnepélyes		megáldására	kerül	majd	sor.	Várhatóan	április	30-án	reg-
gel	8	órakor	lesz	gyülekező	a	bordányi	katolikus	templomnál.	Gyalogos	hálaadó	körmenet	a	szentmise	hely-
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a	hálaadó	körmenet	ideje	alatt	a	tanyagondnokok	gépkocsival	biztosıt́ják	a	kiszállıt́ ást	és	visszajutást.	

Kőkereszt	a	Hermina	tanya	közelében

Az	előnevezés	április	12-ével	lezárult,	ıǵy	már	csak	a	
helyszıńen	nevezhet	április	22-én	reggel	8:30	és	9:30	
között.	 A	 nevezési	 dıj́	 tartalmaz	 pólót,	 rajtcsomagot	
(útvonaltérkép,	 fél	 liter	 ásványvı́z,	 müzli	 szelet),	

A	tavalyi	év	félmaratonjának	startja



TOMBOLA	FELAJÁNLÁST	ÖRÖMMEL	FOGADNAK	

Iskolaest-jótékonyságból	udvart
Tájékoztatjuk	az	érdeklődőket,	hogy	a	szombati	is-
kolaestre	korlátozott	számban	vásárolhatók	támo-
gató	jegyek	a	helyszıńen	1500	forintos	áron.	A	tá-
mogatójegyek	vacsora	nélküli	részvétellel,	belépő-
jegyként	használhatók.	Részvételükkel	az	A� dám	Je-
nő	A� ltalános	Iskola	udvarának	tervezett	felújıt́ását	
támogatják.	A	rendezvény	jótékony	célú,	amelynek	
bevétele	–	a	Bordány	Ifjúságáért	Alapıt́vány	közre-
működésével	–	teljes	összegben	a	meghirdetett	cél-
ra	kerül	felhasználásra.	A	báli	bevételt	Tanács	Gábor	
polgármester	 úr	 ıǵérete	szerint	az	O� nkormányzat	
megduplázza.	 Tombolafelajánlást	 köszönettel	 fo-
gadnak!	Töltsenek	együtt	egy	tartalmas,	hangulatos	
estét	 április	 22-én	 a	 Bordányi	 Sportcsarnokban.	
Helyfoglalás	18	órától,	kezdés	19	órakor.	A	szerve-
zők	mindenkit	szeretettel	várnak.

ÉRDEKLŐDJÖN	NŐGYÓGYÁSZATI	PANASZ	ESETÉN

Rákszűrés	ultrahang	vizsgálattal
Nőgyógyászati	rákszűrést	tartanak	ultrahang	vizs-
gálattal	az	U� llési-	és	Bordányi	Védőnői	Szolgálatok-
nál.	U� llésen	április	25-én	(kedden)	13	órától,	beje-
lentkezés	munkanapokon	8-tól	10-ig	Kiss	Ilona	vé-
dőnőnél	 a	 +36	 30/506-2683-as	 telefonszámon.	
Bordányban	május	10-én	(szerdán)	16	és	18	óra	kö-
zött,	 bejelentkezés	munkanapokon	 8-tól	 10	 óráig	
Frank	Eszter	védőnőnél	a	+36	30/338-1647-es	tele-
fonszámon.	 A	 vizsgálatot	 végzi:	 Dr.	 Kajtár	 István.	
Költsége	3000	Ft.	Az	ultrahangos	vizsgálat	mellett	
cytológiai	 kenet	 és	 hurok	 levételt,	 felhelyezést,	
gyógyszerıŕ atást	 is	 végez	 és	 bármilyen	nőgyógyá-
szati	panasszal	lehet	fordulni	a	szakemberhez.	Ha	
még	nem	telt	le	az	egy	év	az	előző	vizsgálattól	szá-
mıt́va	és	panasza	van,	az	sem	akadály.	Várják,	mind	a	
helyi,	úgy	a	környező	települések	lakóit	is.

APRAJAFALVI	 CSALÁDI	 NAPOK	 ÁPRILIS	 28-ÁN

Nyílt	 napokat	 tartott	 az	 óvoda
Az	Apraja-falva	 O� voda	 és	 Bölcsőde	 hagyományai-
hoz	hıv́en	az	idei	tanévben	is	lehetőséget	biztosıt́ott	
a	szülőknek,	nagyszülőknek,	hogy	betekintést	nyer-
hessenek	az	intézmény	életébe.	A	húsvéti	ünnepek	
előtt	a	kisgyermeknevelők	és	az	óvónők	közös	tojás-
festéssel,	üdvözlőlapok,	dıśzes	kosárkák	készıt́ésé-
vel	 készültek	 a	 délelőttre.	 Néhány	 verssel,	 dallal	
kedveskedtek	 a	 gyerekek	 a	megjelent	hozzátarto-
zóknak.	Az	együtt	töltött	pár	óra	nagy	élményt	je-
lentett	az	édesanyáknak	is,	és	szárnyaik	alá	vették	
azokat	a	kicsiket	is,	akinek	a	családjából	senki	sem	
tudott	eljönni.	Három	délelőtt	készültek	a	tojások,	
különféle	technikákkal.		Az	alkotások	hazakerültek,	
hogy	dıśzıt́sék	az	 óvodások	otthonát.	Akinek	nem	
sikerült	 részt	vennie	a	nyıĺt	napokon,	de	szeretne	
néhány	 órát	 eltölteni	 gyermekével	 Aprajafalván,	
őket	szeretettel	várják	az	intézmény	dolgozói	ápri-
lis	28-án,	péntek	délután	17	órától	a	családi	napra.	
Kézműveskedés	és	sportversenyek	teszik	izgalmas-
sá	a	délutánt.	Az	elmaradhatatlan	zsıŕos	kenyér	és	
lilahagyma	is	megjelenik	majd	az	étlapon.	A	szerve-
zők	meglepetésekkel	is	készülnek.

BORDÁNY	II	ITTHON	JÁTSZIK	SZATYMAZ	ELLEN

Hétvégi	labdarúgó	mérkőzések
Pénteken	 16	 órától	 U14-es	 focicsapata	 hazai	 pá-
lyán	a	L-IT	SZEAC	együttesét	fogadja,	mıǵ	az	ifisták	
szombaton	 15	 órakor	 Tömörkényben	 játszanak	
bajnoki	mérkőzést.	A	Megye	I-ben	szereplő	felnőtt	
együttes	szombaton	17órától	az	UTC	vendége	lesz,		
a	női	focisták		vasárnap	11	órakor	Makón	vizitálnak,	
mıǵ	a	Bordány	II	vasárnap	itthon	a	Szatymaz	ellen	
lép	pályára	délután	5	órakor.
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C

B

C
Magyaros	
gombaleves Joghurtos	csirkecomb	filé	rizzsel
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Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	

Tarhonya	leves

Zöldségleves

Székelykáposzta,	sütemény

Csirkecomb	filé	rántva	petrezselymes	
bulgurral

Csabai	töltött	karaj	törtburgonyával,	
kukorica	saláta

Elvétve	eső

SzerdaKedd

19°C
5°C

21°C
6°C

Hétfő

15°C
3°C

IDŐJÓS

Szombat Vasárnap

21°C
8°C

22°C
10°C

Csütörtök Péntek

21°C
5°C

22°C
13°C

Részben	napos

Részben	napos

Részben	napos

Részben	napos

Részben	napos Elvétve	eső

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

Sertés	raguleves

Marhagulyás

I�zes	derelye

Zöldséggel	töltött	palacsinta,	
tartármártás

Csikóstokány	penne	tésztával
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